
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR – CAMPUS NOVA IGUAÇU 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 

CEDIM – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 
Av. Governador Roberto Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Centro - Nova Iguaçu-RJ 
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Nome da Pasta Personalidades no caminho JOC. 

Autor/Instituição Cúria Diocesana. 

Número de 
Documentos 707 arquivos. 

Quantidade e tipo de 
documentação 

Sendo 04 cartas, 01 Depoimento, 08 Fotos, 08 Livros e 07 
relações. 

Dia/ Mês/Ano 1955-2003 

Formato A4, Foto, Livro, Carta. 

Resumo 
Os livros encontrados nessa pasta abordam a vida das 

personalidades da JOC, da formação da mesma e seu percurso 
até a data do ultimo lançamento. 

Palavras-Chave 
Grabriela Fey, Pe. Agostinho, Tibor Sulik, Lidia Sulik, JOC, 

America Latina, Dalva Magalhães, Denise Verschueren, Dom 
Leonardo, Juventude Operária Católica 

Notas explicativas 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
Metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados 
os documentos originais. Mantemos aqui a mesma organização 
da documentação que se encontra no Arquivo da Cúria: de 
forma geral, trata-se de Fundos, que estão subdivididos em 
caixas. 
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Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2013. 

CNBB 
Aos cuidados de Dom Leonardo Ulrich Steiner 
SES Quadra 801 - Conj. B. Asa Sul 
Cep.: 70.200-014 
Brasilia D.F. 

Excia. Reverendisima Dom Leonardo 

através de Gabriela Fey, que conversou com o Sr. em junho próximo 
passado, soubemos do grande interesse da CNBB em receber o acervo de 
Tibor Sulik, falecido em 15 de janeiro deste ano. 

Neste sentido, estamos mandando em anexo a lista do que conseguimos 
classificar. Há outros itens, como viagens e doctos. familiares que não 
estão nestas listas. Gostaríamos de saber o que é de interesse para o 
Arquivo da CNBB. 

Ficamos eternamente gratos pela atenção de Vossa Excelência. 

Pedindo humildemente sua benção. 

Lídia Alejandrina Sulik - esposa 

Nosso endereço: Rua Amapurus, 336 
21920-120 Rio de Janeiro - RJ 

C.c. Gabriela Fey

João José Sulik - filho 
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Você sabe que Paulo Fey, o primeiro missionêrio jocista da Alemanha, chegou no 
Rio de Janeiro em 1955 - e eu tambêm. 
Pouco depois conheci a Denise que falava alem'ão, ela tambêm. 
Conheci tb. Dom Tâvora e mais outraa pessoas, moças e rapazes da JOC - Nro sei 
se você lembra de mim. 
Mas, depois de tantos anos, depois do retorno do Paulo para a Casa do Pai e 
através de Pe. Agostinho e da PO do Brasil, criamos a �Associação Paulo Fey" que, 
hoje, significa uma das "colunas" da Pastoral Operêria Nacional. 
A cooperação entre a JOC e a PO, bem intensificada recentemente, ê uma grande 
satisfaç'â'o para nõs "histõricos". 

/V A gente tem a forte impressao de que estamos sendo acompanhados pelos "nossos" 
que antecederam e que jê est'à'o na luz de Deus Uno e Trino. 
Esta impressão foi muito forte quando Angelina e eu estâvamos em· Bruxellas, recen-
temente; procuramos, achamos e copiamos muitos documentos preciosos que queremo 
inserir no "Arquivo Padre Agostinho Pretto". 

r-1 

· 

Esperamos encontrar, lâ em Nova Iguaçu, muitas contribuiçoes de pessoas da nossa 
época, pois temos a obrigaçao de testemunhar uma preciosa histôria. 
e-um grande desafiai 
Para enviar depoimentos, fotos e outros documentos: 

Diocese de Nova Iguaçu 
Arquivo Diocesano 
a/c Antônio Lacerda 
Moquetâ 
Rua Dom Adriano Hypõlito, 08 
NOVA IGUAÇR - RJ 
CEP 26285-330 

Para enviar d�poimentos via Internet: 
arquivodiocesanoni@gmail.com 
a/c Antônio Lacerda 
Assunto: Pe. Agostinho Pretto 

Dalva, serâ que a gente terê a sorte de se encontrar,�essoalmente, ainda nesta 
vida terrena? Serâ que isso possa acontecer por ocasiao de um encontro de 
"hist6ricos", no Rio?
Acho que seria uma grande alegria e satisfação tambêm para a Zezê, a L1dia, a 
Josefa, etc. - O saudoso Tibor Sulik iria participar, invisivelmente, junto com 
mais outros tantos e tantas ••.

Vou ficar por aqui. 
Oalva, receba o meu grande abraço, e que Deus te abençoe cada dia de novo! 

�ú'4�ef-4 



Essener V11kehrs� AG 
Betritbsabtellung B 111 

vn. Entgleisungen u. sonstige SUirungen 

Datum : ________________ _ 

Uhrztit 

u, ... 
.... 

e:, 

-

-

' 

llttrln,t11 m J.�, fü 3,DI • ..,., 

WH mtldtt 

- -

PrNr. Ort u. Art der 

�----

Storung 

• • 

Strnb:-lom. 

1 N1cht zutr,ff�ndtt ttrtichH) 

Oauerder Storung,Fahrtausfall Was wurdt verantant Uhrzelt Unttrschritl 
111 

Storuna ,. b. Uhr

Fahrhutl. ,. b. Uhr

Str,ckt: Y. b. Uhr

-

Stiirun1 ,. b. Uhr

fah rtausl. ,. b. Uhr

Stnckf: Y. b. Uhr 

1 

Stiirun1 ,. b. Uhr

hhrt1uf. ,. b. Uhr 

Stnch: ,. b. Uhr 

Stlru■ ,. b. 1hr.

fa�rt ausf. ,. b. Ulu 
' 

Strtcllt : ,. b. Uhr

. 

St1ru1 ,. b. Uhr 

Fahrtausf., . b. 11hr 

Strtekt : '. b. Uhr

Stirun■ Y. b. Uhr 

Fahrhvsf. ,. b. Uhr . 

Strttkt Y. b. Uhr 



Denise Verschueren 

Dirigente jocista, Denise, Dalva, Mons. Cardyn, Dom Távora, Padre ítalo, Hilda, mais dois amigos e 

irmãos jocistas em visita ao Rio 

Denise, querida irmã Jocista, belga, flamenga, brasileira, intermundial, no 

sentido dos seus dois mundos, o da Terra e o espiritual. .. 

Ela foi a primeira missionária jocista enviada pela Sede da JOC internacional, 

para o Rio que estava começando em 1952. 

Eu também estava começando e assumindo a presidência da JOC Feminina 

no Rio de Janeiro. 

Fui "escalada" por Dom Távora para ir, com o jocista Araújo, ao cais do Porto 

receber a Denise. 

Chegamos pela manhã bem cedo. 

O Transatlântico estava se aproximando ... se aproximando, e ... chegou! 



Começou a descer muita gente e eu olhava bem para todos tentando 
identificar a Denise sem nenhuma "dica" para reconhecê-la. 

Após algum tempo, eis que uma Jovem alta, magra, muito branca se 
debruçou no vão do navio e gritou com seu sotaque: Dalll - va! 

O Araújo e eu acenamos e respiramos fundo: é ela! Encontramos a Denise. 
Quando ela desceu, nos abraçamos fortemerte e parecia que já nos conhecíamos. 

Ela só falava o flamengo, sua língua materna e o francês também. O Araújo 
e eu, só o português, mas conseguimos nos entender e nunca mais nos separamos. 
Soube que ela também não trazia "dicas" das pessoas que a receberiam, apenas 
dois nomes: Dalva e Laura. 

E ela nos esclareceu em seu francês traduzido por dom Távora ou padre 
ítalo, não me lembro bem, que eia no meio ao povão teve a intuição de que eu era 
Dalva. 

Aprendi, aos poucos, o seu francês e ela rapidamente começou a falar o 
português. Ela trazia muitas novidades sobre a JOC Belga (o berço do movimento) 
e se empolgava muito com a JOC do Rio Foi uma grande troca de sabedoria entre 
jovens irmanados pela mística jocista que lembrava as missões dos primeiros 
cristãos. 

Denise marcou a História da JOC carioca, fluminense e, mais tarde, de 
muitas outras regiões do Brasil. 

Aparentemente tímida, mas não deixava de enfrentar as dificuldades dos 
jovens trabalhadores cariocas� 

Certa vez, na Central do Brasil, vende1do o nosso "grande" jornal Juventude 
Trabalhadora, um jovem disse para ela: não quero... eu me interesso é pelo 
Flamengo. Ela se enrubesceu e retrucou rápido e entusiasmada: _"Sim, sim ". eu 
também flamenga. ... houve um momento de risadas e explicação para ela sobre o 
que era flamengo e para o jovem que ela era flamenga de raça. Resultado: vários 
jovens que esperavam o trem compraram o jornal. 

--). Estamos próximos do dia 25 de agosto - o Dia Internacional da JOC que é 
sempre muito comemorado. 

Em 1957 houve, neste dia, o Grande Encontro Mundial de Jovens 
Trabalhadores, começando em Roma. 

Denise voltara à Bélgica para a preparação do Encontro. Eu, presidente da 
JOCF do Rb de Janeiro preferi não me comprometer com a viajem. Trabalhei/ 



···--··---------------------...--,

muito, no Rio, no Nordeste e no Pará preparando o Encontro e sem saber que a 
Denise fizera campanha na JOC de Brugges. a sua cidade, para pagar a passagem 
de uma jocista do Rio. Ela me escolheu e tive que correr para conseguir o 
passaporte e estar em Roma.'liaquela semana memorável

0
Após o Encontro em 

Roma, fiquei com a Vitória, jocista mineira e o Padre Ítalo, trocando experiências na 
Bélgica e mais outros países europeus. Jamais esquecerei o meu encontro com 
minhas irmãs anfitriãs de Brugges. 

Hoje, 2012, em 25 de junho, dia do meu aniversário e o dela também em 28 
de junho, minha irmã Denise subiu para o ceu que ela� amou. Deixou a sua 
"performance " belga brasileira nos corações jocistas e, quiçá, de milhares de 
trabalhadores que a conheceram. 

''Au revoír: Denise. 

Paz e Bem! 

Sua irmã "Da/vinha" 
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UM POUCO DA HISTÓRIA DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS MENDONÇA 
"A ZEZÉ" 

Carta de Zezé para Denise Verschueren/Bélgica em Julho de 2008 

Querida Denise, 
Você já deve saber que agora eu moro em Campo Grande - Zona Oeste do Rio - Antiga 
Zona Rural. Cheguei aqui em junho de 1971, com dois filhos e Janildo, meu marido. Aqui, 
em 72, nasceu meu terceiro filho - Marcelo. 
Desde que chegamos, no segundo mês já havíamos formado um grupo de catequese com 
crianças e adolescentes, pois a Igreja existente era muito distante, e para irmos à Missa 
tínhamos que tomar condução, e os moradores com família numerosa e de baixa renda, não 
se preocupavam com a fé. 
Morava já, aqui, um antigo jocista que espalhou para o bairro que eu era catequista. O 
pessoal começou a trazer os filhos para matricular-se na Catequese. O meu Vigário estava 
viajando, mas um padre da Igreja vizinha assumiu comigo até que ele chegasse - ele estava 
na Espanha visitando seus familiares. 

Quando ele chegou, o outro padre o trouxe aqui, ele aprovou o trabalho e ficou todo 
alegre. Convidou-nos, eu e Janildo, para darmos palestras, para os noivos; prometeu 
celebrar Missa no nosso quintal, para os moradores do Bairro, e assim mais tarde, ele 
celebrava cada domingo em casa de uma família que tinha filhos na Catequese, eram no 
Início 21 crianças. 
Com um ano essa turma fez Comunhão e formamos um grupo de jovens e outro de 
Perceverança - com os pais fizemos Pastoral do Trabalhador e mais tarde formamos grupos 
de Círculos Bíblicos com as famílias; a Comunidade cresceu até que tivemos que construir 
um templo. 
Aí começamos a fazer campanhas financeiras com festas juninas, excursões, rifas etc. até 
que ficamos sabendo da existência da Adveniat, e recorremos à Gabriela que disse como 
devíamos fazer o pedido de ajuda. Assim fizemos, e nosso pedido foi aprovado, e essa a 
mais reforçada financeiramente. Através da Diocese também Pe; Abílio da Nova nos deu 
uma grande ajuda.Da Paróquia de Santana recebemos foi muito apóio, mas todas iniciativas 
partiram do trabalho e esforço dos moradores - isso foi muito lindo! 

Como você pode ver, foi trabalho de base, assim como aprendemos na JOC, de baixo para 
cima, até a "mão de obra" foi quase toda dada pela comunidade, só pagamos aquele 
serviço, que não havia ninguém entre nós, apto para executar. As Mãos de Deus estavam 
presente em todos os atos desenvolvidos - até o terreno, ganhamos um da Empresa 
loteadora, e que a Diocese comprou para aumentar o espaço; foi mesmo uma bênção! O 
objetivo da construção do Templo, foi a necessidade de Evangelização, muito ausente na 
redondeza, e ter um local onde acolher os moradores para reflexões, debates, estudos etc. 
além da celebração dominical, que por muitos anos aconteceu legal. 

Hoje estamos passando por algumas dificilidades quanto à compreensão do pároco que não 
combina com a nossa. Mesmo assim estamos funcionando com 
- 8 grupos de Círculos Bíblicos (Evangelização)
- 5 grupos de Catequese Infantil



- 1 grupo de Catequese de Adultos
- 1 grupo com Pastoral da Criança
- 1 grupo do Apostolado de Oração
- 1 grupo de atendimento à "Campanha do Kilo"
Alguns membros que foram da P.O. que transmitem mensagens, além outros trabalhos
social e religioso, que prestamos - visita a doentes, orações nos lares nas ocasiões de
sofrimento, falecimento de alguém da família, outros problemas, levamos o Conforto da
Palavra de Deus.

Ajuda financeira como: passagens de transporte - compra de remédio - confecção de 
óculos - e pequenas obras, quando também recebemos ajuda de alguém. 
Gabriela ajudou-nos a ajudar umas três famílias na reforma, e nova construção de cômodos; 

Na época que você, através de Odete mandou aquela "ajuda", tivemos que "emprestar" à 
várias pessoas, cada uma com uma História diferente, que até hoje muita gente não 
terminou de pagar. Conforme recebo, vou emprestando ou ajudando alguém em alguma 
coisa. Compro utensílios para a Capela, material para a Catequese, passagens de transporte 
para passeios com jovens e crianças. 
Ficou difícil até hoje, de mandar-lhe prestação de contas, porque Odete só me falou sobre 
isso, muito tempo depois, que era necessário. Só tenho alguns recibos dos empréstimos que 
fiz, mas os outros nunca consegui- e peço-lhe desculpas. Se você quiser, eu mando o que 
tenho na próxima vinda de Gabriela ao Brasil. 

Mas podes crer! A luta continua ... e com a graça de Deus e ajuda dos irmãos em Cristo, e 
dos amigos estamos também ajudando as pessoas. Quando você puder colaborar, lembre-se 
da Comunidade do Sagrado Coração de Jesus- em Campo Grande- no Rio de Janeiro. 

Quanto ao grupo de antigos Jocistas, fizemos a última reunião no dia 2/2/08 - à partir daí, 
não conseguimos mais por motivo de doença, cada membro com o problema, ou próprio, 
ou na família, pos estamos todos bastan te idosos. Não sabemos o que fazer ainda em 25 de 
agosto deste ano. 
Fiquei sabendo que você viria ao Brasil, talvez, até para morar, depois não fiquei sabendo 
de mais nada, desistiu? 
Janildo, meu marido, faleceu em 92, e eu fiquei com os meus três filhos, agora netos 
também, que você pode ver na foto. Miryam e Marcelo - dois filhos - os mais pequenos -
dela, e a maior, dele. Tenho ainda um filho Mário, que não estava conosco nesse dia. 
Estamos sempre em comunicação: Dalva, Lenita, Laura, Maria Augusta, Odete, Tibor, 
Dagmar, Josefa, Lídia, Abraão, Juca, Anete, Mons. Vital, Mons. Abílio da Nova etc. e 
outros tantos ... 

Vou terminar por aqui, você já deve estar cansada de ler. Não sei se entendeu minha letra, e 
alguns erros, pois estou com problema na vista. 
Receba o meu abraço saudoso acompanhado de orações e preces que faço por você, 
sempre. Devo-lhe muito o que sou, hoje, de Igreja e de cidadania. Você deixou muitos bons 
frutos no Brasil, com a sua dedicação na ação Evangelizadora da Classe Operária. 
Valeu! Valeu! 
Dia 31, a Igreja de Aparecida do Norte prestou homenagem aos 100 anos de Nascimento de 
Dom Helder, com uma Missa celebrada pelas Comunidades de Base. 



Agradeço toda amizade e carinho que você tem, não só por mimn, mas por todos nós. 
Uma bênção de Deus para você. 
Da amiga e irmã em Cristo 
Zezé 

Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, de relatar-lhe, essas coisas, que nunca 
consegui, por falta de ocasião, embora sempre desejava fazê-lo. 
Fique com saúde e muita paz; 

Maria José dos Santos Mendonça 



Depoimento familiaSulik,.. Tibor, Lidia e João José - sobre Pe. Agostinho. 

Primeiro nossa apresentação. 

Tibor Sulik, de ascendencia hungara, nascido em 27 de Abril de 1927 - veio para o Brasil com dois anos de 
idade, morou no interior de minas e depois em São Paulo onde conheceu a JOC. Foi presidente da JOC mais 
ou menos em i 952 depois de José Moraes Neto. Depois dirigente itinerante para América Latina, fundou o 
CIAL - Centro de Información para América Latina, a Cosu - Comissão Sudamericana, o CECO - Centro de 
Educação e Cultura Operária, membro da Comissão Justiça e Paz, e da Comissão Latino Americana de 
Direitos Humanos e Libe�dade dos Trabalhadores e dos Povos - CLADEHL T. Foi o primeiro presidente do 
Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos. Co - fundador do Instituto de Desenvolvimento de Estudos 
Politicos e Sociais - IDEPS e do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio - PT. Presidente da A.C. de 1963 a 
1966. 

Este depoimento sobre Padre Agostinho deveria ser feito por Tibor, mas atualmente está imposibilitado por 
estar com mal de Alzheimer em estágio avançado. Eu, Lidia, esposa de Tibor, tentarei dentro de minhas 
posibilidades. 

Sou Lidia Alejandrina Sulik, nascida em Santiago do Chile em 3 -08-1936 vim para o Brasil - Rio de Janeiro, 
em Maio de 1961, trabalhei na Arquidiocese na UNDA- Radio e TV Católica para America Latina com 
Marina Bandeira. Casei com Tibor em 25 de Janeiro de 1962 em São Paulo. Depois de casada fui trabalhar 
no CIAL - Centro de Informação para América Latina - cujo asistente na época era Pe. Melanson, dirigentes 
dessa época: Pedro Fanega - Venezolano e Maria Pinto tambem Venezolana, Arnaldo Pablo Lujan -
Argentino, Ester Tomari - Argentina e um Mexicano que não lembro o nome. Depois veio Geraldo Francisco 
Barbosa - Tchó - Sonia Bravo do Chile e um Colombiano Jorge Berna! e um Brasileiro Joaquim Holanda. 
Depois de Pe Melanson veio Pe. Agostinho, não lembro a data, mas teve que ser convidado por um bispo e aí 
quem resolvia esses problemas era Cecilinha, secretaria de Dom Helder - Dom Helder assinou o pedido para 
ele poder vir a o Rio. 

Tibor conheceu Pe. Agostinho bem antes, num encontro que se realizou ou no sul do Brasil, ou num pais da 
América do Sul, onde estiveram presentes todos os movimentos de adultos - antigos jocistas casados ou não 
para formar a ACO - MMTC - MOAC. 

O outro membro da familia Sulik 

João José Sulik, filho de Tibor e Lidia, nasceu no Rio de Janeiro em 4 -03 - 1969. Pe. Agostinho batizou João 
em 6 de Abril de 1969. Logo depois de Tibor sair da prisão onde esteve, acusado de agitador internacional . 

João José - depois de se formar de Técnico em Eletrônica, cursou física, e atualmente é professor de física de 
ensino médio no Colégio Estadual Leonel Azevedo aqui na Ilha do Governador - Rio de Janeiro. 

Qualquer outra informação, nosso endereço é: Rua Amapurus, 336 Cep 21920-120 Rio de Janeiro - Brasil. 

Padre Agostinho foi para nós um grande amigo e permanecerá sempre vivo em nossos corações. 

Abraços Tibor, Lídia e João José. 



::."' 







rW� c{,F

J,w l �lf, b LJ









A��

\ I ' 
/ ,., .,-... 

\ 

I ✓,_�.,, { 
{ 

'1 
<t 

. 
. 

� 

r_,

I 
' 

r 

\ ... � ,lJ " 0 

.. 

1 
•' 

' , < : 





�arcel Callo 
Jociste et martyr 
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PREFÁCIO 

Queridos amigos: 

Henri Le Boursicaud, meu amigo de longa data, pediu-me que 
lhes dissesse algumas palavras. 

Contou-me que, no ano passado, tinha tido um encontro em 
São João de Ver, na diocese do Porto, com 150 confirmandos entre os 
15 eos 18 anos. Batiam palmas, cantavam, dialogavam. Osjocistas 
disseram-lhe: «Para o futebol encontram-se 'leaders', mas para tra
balhar connosco não há ninguém!». Foi então que Henri evocou a 
figura de Marcelo Callo,jocista de Rennes:-« Vou escrever-vos uma 
pequena biografia dele: tê-la-eis dentro de um ano». Um compromis
so louco, mas cumprido - é preciso que se diga -, apesar das 
múltiplas ocupações do Henri, que não hesita em cruzar os continen
tes para ir «semear». 

No dia 4 de Outubro de 1987, por ocasião do Sínodo dos Leigos, 
o Papa João Paulo II �atificou trê.s jovens leigos, mártires, nossos
contemporâneos, saídos de um meio, a bem dizer, modesto: Pierina
Morosini, António Messina e Marce�lo.

Emílio Biet, um companheiro de Marcelo adolescente, dizia
-me a propósito de um artigo que ele acabava de ler: «Não reconheço 
nele o Marcelo: tiraram-lhe os defeitos e ele era um rapaz como nós». 
De facto, não julguemos que o Marcelo foi um santinho logo de início. 
Henri deixou-o bem claro no seu capítulo: «Um rapaz como nós». 

Já passaram 45 anos após a morte do Marcelo no terrível 
campo de concentração de Mauthausen. Tive tempo de reler a 
mensagem que nos oferece da sua curta vida. O que principalmente 
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,�me impr�ssiona e que ele muitas vez_es Sifblinhava é: «UM CRISTÃO
1 QUE NAO SEJA MILITANTE NAO E DIGNO DESSE NOME!». 
Está muito nesta linha o que ele dizia ao despedir-se da tia Maria: 
«Sabes, tia, vou partir, mas é como MISSIONÁRIO». E foi-se, para 
estar com os seus companheiros mobilizados pelo STO (Serviço de 
Trabalho Obrigatório). Partia em condições dramáticas: a nossa 
irmã acabava de ser v(tima do bombardeamento de Rennes, a 8 de 
Março de 1943; e ele deixava a namorada Margarida, a quem amava 
com ternura. Partiu e foi isso «que o perdeu». 

O que ou quem lhe dera, pois, esse zelo, essa ânsia missionária? 
Em primeiro lugar, é preciso dizer que tivemos a sorte de ter tido uns 
pais profundamente cristãos. Bem cedo, Marcelo encontrou a JOC. 
Ao princípio, não estava nada entusiasmado: custara-lhe muito 
deixar o escutismo. Mas de repente a JOC seduziu-o. Ouve dizer: «Um 
aprendiz vale todo o ouro do mundo»;«Operário, sente orgulho! A tua 

IJ obra é fecunda; sem ti, que seria do mundo?». Descobre, na partilha 
do Evangelho e das Cartas de S. Paulo, a maravilhosa realidade do 
grande Corpo vivo que formamos com Jesus Cristo: «Ele é a cabeça, 
nós os membros; Ele vive em nós, e nós vivemos n 'Ele; Ele traz-nos a 
vida, a libertação». Para os rapazes da JOC, não se tratava duma 
simples partilha verbal nem de palavras ocas: comprometiam-se_ 
onde estivessem, na oficina, nos encontros, querendo construir 
juntos um mundo de justiça, solidariedade, amor ... A JOC dos anos 
90 não é certamente a mesma, nos moldes do que foi nos anos 40. Mas, 
no fundo, continua a ser igual, animada pela �a chama: levar 
aos jovens operários a salvação de Jesus Cristo. 

Não foi sem emoção que li, na recente enc(clica de João Paulo 
II sobre as missões: «O anúncio da Boa Nova é animado pela fé, que 
gera entusiasmo no missionário ... A prova suprema é o dom da vida, 

li até ao ponto de aceitar a mort ara testemunhar a fj_ em Jesus
Cristo» ( A Missão dÕRedentor, n2 45). Mm;_celo não tinha�edo de 
testemunhar a sua fé, apesar da proibição dos nazis; não, ele não 
podia calar! �� - --
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Henri insistiu muito no martírio: «Não é uma lotaria: o 
martírio prepara-se através duma série de exigências e de fidelida
des ... ». 

Por outro lado, foi muito feliz ao evocar a memória dos com
panheiros de Marcelo. Não podemos separá-los: todos deram um tes
temunho de Igreja, um testemunho de equipa; foram presos pelo 
mesmo motivo de acção católica; padeceram os mesmos tormentos e 
o mesmo martírio. Um dia, que desejamos seja em breve, a Igreja
proclamará a sua heroicidade.

Não posso deixar de sublinhar o lindo capítulo escrito por 
Henri: «Marcelo e Margarida». Ao partir, Marcelo tinha namorada. 
Amava a Margarida com um amor terno e casto. Um dia, numa carta 
datada de 12 de Março de 1944, um ano bem contado desde a sua 
partida para o exílio, escreve: 

«Sim, é mesmo a imagem radiante da minha Guidinha profun
damente enraizada no meu coração a que dirige e ilumina os meus 
passos nesta terra de exílio. Sinto-me feliz por hoje te dizer, que
ridíssima: apesar de todas as ocasiões e tendências más, o teu 
Marcelo ainda é o mesmo; o mal não tem domínio sobre ele; o meu 
amor pela minha querida namorada ficou intacto. Intacto? Não! 
Porque ele cresceu em contacto com o sofrimento ... ». 

«Aventureiro da Esperança», assim intitulou Henri esta 
biografia. Sim. Creio que ele pode dizer de Marcelo: Com a graça de 
Deus, Marcelo comprometeu-se corajosamente em toda a parte. 
Partiu contra tudo e contra todos, sem temer ninguém nem os 
acontecimentos. Que o seu exemplo e o dos seus companheiros de 

. martírio nos sirvam de estímulo! Que eles nos protejam! 

João Callo 
(irmão de Marcelo Callo) 

Fougeres, Maio de 1991. 
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AS MINHAS FONTES 

Os livros e brochuras do Padre Jean-Baptiste Jêgo, da Congre

gação de S. João Eudes, com quem me encontrei, que leu e anotou 

as 80 páginas escritas há já 25 anos. Sem ele, o testemunho de 

Marcelo teria ficado provavelmente esquecido no tempo. 

Mission en Thuringe, de Paul Beschet, testemunha do campo de 

concentração e militante da Acção Católica. Escreveu este livro 

logo após os acontecimentos. 

Marcel Callo, pelo Padre Robert Favrais, antigo jocista natural 

de Rennes, amigo pessoal de Marcelo. Ninguém melhor do que 

ele poderia ajudar a compreender a JOC daquela época. 

Marcel Callo, ténwin d'une génératwn, pelo Cardeal Paul Gouyon, 
que teve o mérito de iniciar o processo de beatificação. 

Marcel Callo, jociste et martyr, por Robert Favrais e Eugene 

Royer. 

Agradeço, ainda, à família Callo, de modo particular ao irmão de 

Marcelo, Padre João Callo, com quem vivi três meses ouvindo 

pacientemente as confidências desse amigo fiel, que me ajuda

ram a compreender melhor a caminhada desta testemunha de 
Cristo. 

INTRODUÇÃO 

No Nordeste do Brasil - sobretudo no meio rural-, quando 
um brasileiro quer saber o nome de um desconhecido, pergunta
amavelmente: «Qual é a sua graça, o seu dom?»

Hoje, quando cada um de nós corre o risco de ser reduzido a 
uma ficha, a um número, esta maneira de procurar conhecer-nos 
resulta ser verdadeiramente humana. Surpreende-nos, mas, ao 
mesmo tempo, toca-nos o coração. 

No nosso tempo, infelizmente, a finalidade de um certo estilo 
de Igreja talvez seja, antes de mais, querer consolidar a instituição 
com tanto mais rigor quanto se sente mais ameaçada! Mesmo que não 
se repita o que dizia um vigário geral, já lá vão trinta anos, a um 
jovem padre: - «Se for preciso, passaremos por cima das pessoas»,
a instituição parece ocupar ainda o primeiro plano. Mas as pessoas 
não podem, antes de mais, estar ao serviço da organização; é a 
instituição que deve estar ao serviço do crescimento das pessoas. João 
Paulo II disse-o bem alto aos jovens reunidos em Lyon: «Não vos 
deixeis instrumentalizar!» 

Impressionou-me muito, em Portugal, a resposta de uma 
pessoa de 80 anos, empregada doméstica numa casa paroquial. 
Inesquecível! Ao tratá-la eu respeitosamente por «Senhora», retor
quiu-me com simplicidade, mas num tom firme: «Nem senhora nem 
criada: sou Rita!» 

O nazismo pretendia esmagar a pessoa humana destruindo-a. 
Ditadura de Estado ou ditadura de classe, ambas são insuportáveis. 

Há sessenta anos, se alguma vez uma empregada doméstica 
tinha a coragem de se arriscar a pedir aumento de ordenado, a 
resposta corria o risco de ser impiedosa: «Não! Além disso, para mim 
não passas de uma mosca, de um escarro». 

Felizmente, é verdade, existiam outras relações ... 
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Mas, no meio operário, a memória é persistente. Foi ao relacio
nar esta palavra com aquela do Cardeal Cardijn, fundador da JOC, 
que Marcelo Callo comprendeu tudo de repente: «[!,m aprendiz vale 
mais do que todo o ouro do mundo!» Q desprezo envenena o mundo, 
polui-o, suja, esmaga. Há uns meses, uma senhora «bem» entrou num 
talho e pediu em voz alta «um bife de operário para o meu cão!». Seria 
vergonhoso ficar calado nesse momento ... 

Marcelo, naturalmente corajoso, nunca deixará de replicar. 
Levantar-se-á de cabeça erguida, cheio de humor: «Un Callo sans son 
calot ne serait plus un Callo!» («Um Callo sem o seu barrete deixaria 
de ser um Callo» - Note-se o jogo de palavras em francês, tendo em 
conta que o 'calot' é o barrete próprio dos militares, portanto, de gente 
que luta - N. da T.J. Orgulho legítimo por SERMOS O QUE 
SOMOS; racismo, nazismo: é preciso desterrá-los! 

No seu livro Ils m'ont donné tant de bonheur, Jacques Gaillot, 
bispo de Evreux, conta assim: «Por ocasião da minha ordenação 
episcopal, veio da Colômbia um padre meu amigo. Felizes de termos 
voltado a encontrar-nos, passeávamos pelo bosque aproveitando 
aquele momento tão raro» -«Tu, que me conheces bem - dizia-lhe 
eu-, que conselho me darias?» -«Só este - retorquiu-me: Sê tu 
mesmo!» Penso muitas vezes nesta palavra, conclui Jacques Gaillot. 
Uma camponesa da Bretanha aconselhava há pouco a mesma coisa 
a um dos seus filhos que se preparava para fazer carreira e possuía 
já um automóvel de luxo: «Sê tu mesmo, e serás cada vez menos 
animal». Falava alto num autocarro bretão e toda a gente aplaudiu 
contente. 

Como é belo um homem de pé! É esse o objectivo do movimento 
Emaús: levantar aqueles que a sociedade deitou por terra, despeda
çou, esmagou. Não é fácil! Foi ao dizer a um ex-presidiário, desespe
rado por não ter encontrado a família depois de 18 anos de prisão: 
«Eu preciso de ti!», que o Abbé Pierre devolveu ao Jorge a alegria de 
vwer. 
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Cada ser humano é único. Vale mais do que todo o petróleo. 
Tem, antes de mais, o direito de ser ele mesmo: é a sua vocação 
essencial. 

Desde que regressei do Brasil, onde vivi um ano e meio - três 
quartos desse tempo nas favelas -, encontrei milhares de jovens. 
Tomei nota das suas perguntas, sem dúvida mais de três mil. É 
comovedora esta de uma adolescente: «O que é preciso para alguém 
ser feliz hoje?». A resposta é a mesma: «Ser ele próprio». Que pena que, 

· muito novo, eu não tenha tido alguém que, pela sua presença mais do
que por palavras, me tivesse revelado a profundidade insondável do
meu ser, convidando-me a estar atento aos seus apelos murmurados
no silêncio! Quanta· coragem não é precisa par<f se manter em pé
apesar das dificuldades interiores e das estruturas implacáveis,
opressivas! Sim, que lutai A alienação é o que impede alguém de ser
ele próprio, de ser livre e criativo. E a alienação pode ser religiosa ...

Aos 90 anos, Marcel Légaut pode medir melhor do que nin
guém a grandeza do ser humano: «Senhor, quem contará a história
dos Vossos santos? Gostamos de imaginá-los tão corajosos, tão cheios
do Vosso amor, que os vemos subir direitinhos ao sol da Vossa graça!
Gostamos de falar dos seus êxitos, dos seus milagres de fortaleza e de
pureza. Mas o que ninguém sabe, o que não se pode ver, é a luta com
desenlace incerto, com os riscos audaciosos que teceram toda a sua
vida. É o fracasso o que os mantém, às vezes, durante muito tempo,
sob a ameaça de uma derrota total» (Oração de Um Crente).

Este "livro que tens na tua frente é um ensaio, no sentido duma
tentativa de descrever a história viva de uma fidelidade.

Eu que escrevo e tu que lês, amigo leitor, vamos interrogar-nos
sobre os caminhos de uma acção reveladora na intimidade do ho
mem, no íntimo de um jovem, Marcelo Callo, «acção que emana dele,

mas que não é só dele».

«A metáfora do caminho é particularmente expressiva do
dinamismo da experiência espiritual da fé. Jesus definiu-Se a Si
mesmo como CAMINHO. Evoca um passo a passo ligado às cadên-



cias de tempos e lugares. Significa passagem, superação, progresso, 
avanço vacilante, crescimento e devir». É esta a Paciência e a Paixão 
de todo o cristão! 
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RUE DES TANNEURS, nQ 8 

Nascido em Rennes, em 1921, Marcelo Callo terminou a 

sua curta vida em 1945. 

Mas que caminho o dele! 

No seu último olhar vai reflectir-se, um dia, toda a sua 

vida de entrega. 

«O homem não se põe a caminho da sua humanidade 

como se empreendesse a realização de um projecto concebido de 

antemão nas suas etapas sucessivas. Apesar de quanto tenha 

podido pensar de início, ele ignora o caminho que há-de condu

zi-lo ao fim que lhe é próprio. Este manter-se-á oculto ao longo 

de todo o percurso que não se acabará. A pessoa suficiente

mente fiel àquilo que deve ser não terá verdadeiramente conhe

cimento da sua vida, senão depois de a ter felizmente percorri

do, e isso será para ambos a consumação derradeira». 

f Morreu aos vinte e três anos e três meses, a 19 de Mar-

ço, no campo de trabalhos forçados de Mauthausen. Marcel 

Légaut tinha-lhe adivinhado o percurso. 

«Vou ensinar-te e mostrar-te o caminho a seguir, 

de olhos postos em ti, serei o teu conselheiro» 
(Salmo 32) 

Os progenitores de Marcelo Callo são oriundos de Morbi

han: o pai, de Saint Vincent sur Oust, e a mãe, de Peillac, duas 

modestas povoações vizinhas na região de Redon. 

Uma família numerosa, a dos Callo: três rapazes e seis 

raparigas. Nove filhos em quinze anos, todos robustos, com boa 
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saúde. Só um morrera antes da guerra de 39, a pequenina 
Maria Teresa. Três rapazes: João, o mais velho, Miguel, o mais 
novo, nascido em 1935, e Marcelo de quem quero contar a 
história. Seis raparigas: Madalena, morta no bombardeamento 
de Rennes, Maria Teresa e, depois, a Maria Teresa-Ivone; 
Paula e, por fim, duas gémeas: Maria Bernardette e Ana Ma
ria. 

O Senhor João Callo, pai, morreu aos setenta e três anos, 
a 12 de Agosto de 1958. 

Quando comecei a procurar conhecer a vida de Marcelo, 
já lá vão 25 anos, a Senhora Callo ainda era viva. Revejo-a 
sempre sentada na minha frente, tão modesta como a sua casa, 
Rue des Tanneurs, n2 8. A sua presença irradia calma e sereni
dade. Responde do modo mais simples deste mundo às minhas 
perguntas curiosas. Nada de tagarelice e muito silêncio. Fazia
-me pensar em Maria, que meditava em seu coração ... 

A Senhora Callo morrerá a 6 de Junho de 1981, perto dos 
90 anos. 

Marcelo nasceu no dia 6 de Dezembro de 1921, na rua 
Des Tanneurs, n2 8, onde ·se tinham instalado os pais em 1919, 
ao deixarem Morbihan. Foi baptizado no dia 7 de Dezembro, 
véspera da festa da Imaculada Conceição. Os seus nomes 
próprios foram: Marcelo Maria Gabriel. A paróquia da família 
Callo em Rennes: a de Nossa Senhora da Boa Nova. 

Todos ficamos marcados profundamente, no começo da 
nossa vida, por algum facto inesquecível que nos vai orientando 
sem darmos por isso. No meu caso foi a história dum cesto. No 
de Marcelo, a de um bolinho. Um dia, o nosso rapazinho foi de 
recado ao pão. Com o troco que o padeiro lhe dá, compra um 
bolinho por sua conta ... Ele não tinha ganho as duas moedas ... 
Isso não importa! Ao sair para a rua, apressa-se a comer aquela 
coisa tão apetitosa. Mas eis que dá de caras com a mãe. Que 
fazer? Tentar mentir? O olhar da mãe fá-lo compreender ime-
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diatamente que não vale a pena. Foi uma sorte para ele ter 
lido nos olhos maternos o amor heróico da verdade. Não! -
adivinha-o ele - É impossível mentir! 

«Uma vez prometido, nunca mais voltaria a fazê-lo, nunca 
mais!» E foi verdade. 

Mais tarde, alguém dirá dele: «Nunca teve senão uma 
cara». 

Uma religiosa, jocista como ele, que o conheceu muito 
bem, dizia-me recentemente de Marcelo, por ocasião de um 
encontro em Cancale: «Um olhar puro, claro, franco». Para ela, 
isto parecia-lhe o essencial de Marcelo. 

O senhor Anselmo Doguet, que trabalhou com Marcelo 
durante algum tempo na tipografia, refere sobre ele uma só 
palavra: «Marcelo era recto». 

Não lhe falta génio ao rapazinho! Quando da sua beatifi
cação em Roma, o seu irmão João, que devia animar um encon
tro, faltou no último momento. Tocou a uma das suas irmãs 
substituí-lo. Teve de improvisar. Demasiado emocionada, só 
pôde dizer: «Marcelo não foi sempre uma pessoa cómoda: as 
irmãs mais novas tinham de andar direitinhas diante dele». 
Certamente um temperamento de chefe. Gostava de mandar. Se 
as coisas não corriam a seu gosto, ficava descontente. Apesar de 
tudo, tinha bom coração, capaz de consolar, aos seis anos, a 
pobre mãe pela morte de Teresinha. Na escola Sainte Anne, na 
rua Dinan, é considerado um rapazinho leal. Marcelo não 
mente. Para ele, só há um 'não' e um 'sim'. Tem muita facili
dade em aprender, dotado de capacidades inexploradas, facto de 
que ninguém poderá censurá-lo. Parece que todos nós não 
pomos a render senão um décimo da capacidade do nosso cére
bro ... 

Não foi sempre um aluno estudioso. Repreensões, castigos, 
más notas, também ele soube o que era tudo isso como muitos 
outros. Nessas ocasiões, sabe que é inútil choramingar. Pais e 
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professores não cedem perante a preguiça. Naquele tempo era 
assim! Agora parece que isso mudou muito ... Sem gozar de 
todos os direitos, não teria a criança também os seus direitos, 
se não a ser preguiçosa, pelo menos a ser ela mesma? 

Chega a véspera do exame para obter o diploma de estu
dos. Encarregado de transmitir aos pais uma mensagem, da 
parte do professor, o nosso bom rapaz adivinha, a tempo, o 
conteúdo. Lê... O bilhete desaconselha os pais a apresentarem 

J 
Marcelo a exame (demasiado pequeno?). Que fazer? Marcelo

( reflecte e decide. Rasga o envelope juntamente com o conteúdo. 
..,, E, na manhã seguinte, enfrenta o júri sem outro apoio moral 

que o da sua coragem. Uma sorte! Em todo o caso, um esforço 
supremo. E conseguiu o diploma! De todo este assunto os pais 
não saberão de imediato a não ser o sucesso, a boa notícia. É 
uma vitória que lhe dá segurança, confiança em si mesmo, para 
toda a vida. 

Os pais de Marcelo são crentes, desses que não só acredi
tam que Deus existe, mas que se empenham o melhor que 
podem em viver o espírito de Cristo. 

O Senhor como a Senhora Callo estão bem preparados 
para educar a sua família numerosa. Não são ricos, mas não 
têm medo ao trabalho. 

João contava-me que, tal como naquela época o Padre 
José Wresinski, ele ia ajudar à Missa por uns vinténs. Instiga
do pela mãe a pedir um pequeno aumento de salário, a religio
sa de então não soube senão encorajar o pequeno a amar muito 
a Deus. A fervorosa Irmã, bem resguardada pelo seu voto de 
pobreza, poderia imaginar que havia o risco de faltar o pão em 
casa dos Callo? 

A mãe - é apenas um pormenor, mas importante -
tomava conta do dinheiro. Operários, trabalhadores, assim eram 
os Callo para que o pão nunca faltasse. Ninguém sabe se a mãe 
não se teria privado dele alguma vez. Do que nunca se privou 
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foi de partilhar com todos os filhos a razão profunda de viver ... 
Feliz do Marcelo por ter uns pais assim! «Comprendo) 

agora, aos 90 anos, que estou inevitavelmente marcado por 
inúmeros séculos que, através de tempos e lugares, foram for
jando o meu universo mental. Não nasci apenas ontem: em 
mim, o passado sobrevive no presente» (Marcel Légaut). 

Qual o retrato de Marcelo aos 10, 12 anos? Professores, 
chefes de escuteiros tentaram pintá-lo, adivinhá-lo. Eis um es
boço: 

«Marcelo um rosto aberto, habitualmente sorridente, 
cheio de vida � entusiasmo, de espirito delicado, sensível, muito 
franco, enérgico, tenaz, fiel às suas promessas, de palavra e 
reacções muito espontâneas, muito vivas. Poderia ter sido um 
resmungão». Contestatário: era-o às vezes ... 

Apesar de uma certa inconstância no trabalho - embora 
não preguiçoso -, algumas vezes fica em 2Q lugar �uma_ list� 
de 32. No exame da primeira comunhão e confirmaçao, foi o 3-
entre 29. Naquela época, até as comunhões se contabilizavam 
nas paróquias. Marcelo lutará toda a sua vida sem olhar a 
sacrifícios: Cada vez melhor. «Marcelo não nasceu santo. Pode 
ser que tenha posto todo o seu empenho em sê-lo, mas isto não 
é coisa que esteja provada». O Cardeal Gouyon, que escreve 
«isto» deve saber pessoalmente a que se refere ... 

'Marcelo, de temperamento afectuoso, era capaz de pedir 
perdão, coisa que é bastante rara. O martírio não se ganha 
como a lotaria. Se é um dom de Deus, cada um pode e deve 
preparar-se para recebê-lo. 

Ao ir para as aulas, acontece-lhe parar para rezar du
rante alguns instantes na capela das Clarissas. 

É um rapaz cheio de vida, que adora tocar pífaro e or
denar caracteres de imprensa. Chega a ficar muito tempo 
diante da vitrina da tipografia «Becdelievre», situada no seu 
bairro. (Sonha, pequeno Marcelo, que Deus também sonha com 
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imprimir o Seu rosto e o Seu nome no mais profundo do teu 
ser!). 

Um pequeno defeito seu: atrasar-se com frequência. Mas 
parece que isso é urna certa característica da família ... No dia 
do seu baptizado toda a família Callo chegou dez minutos mais 
tarde à igreja de Saint-Aubin. O padre, contrariado, enervado, 
de mau humor, suprime o toque dos sinos ... Alguns anos mais 
tarde, eles haverão de vingar-se em Roma, para festejá-lo, espe
rando repicar, um dia, em honra de 43 companheiros, mártires 
corno ele. 

Uma vizinha, a futura Maria do Sagrado Coração, teste
munha: «Era urna família cristã: ouvíarno-los rezar o terço, 
cantar o credo, fazer juntos a oração da noite». 

Os pais de Marcelo Callo querem viver corno cristãos, já o 
disse. A Senhora Callo - segundo a expressão da época - «ia 
à Missa» durante a semana, mas para fazer da sua semana 
urna Missa. O Senhor Callo, um trabalhador que ama os seus 
filhos, é um homem firme, bom, muito simples. 

João Callo, pai, era todo um senhor, mas recatado. Era o 
cantor da igreja de Saint-Vincent-sur-Oust. O coadjutor deu 
conta disso e, algumas vezes, sussurrava-lhe ao ouvido: -
«Fique lá em baixo, na igreja, para apoiar». 

O Senhor Callo não faz sermões em família. As vezes 
uma palavra discreta: «Fazei as orações com a mãe, se quiser
des»; e ele, depois de ter rezado de joelhos, ia deitar-se, porque 
na manhã seguinte tinha de se levantar às quatro horas para 
ir acender a estufa daqueles senhores das «Pontes e Calçadas»! 

Evidentemente que, aos Domingos, nunca faltava à Missa 
como todo o bom praticante consciente. A família recorda que, 
quando um pouco atrasado, era preciso ajudá-lo a procurar· o 
«tibi», o botão de apertar o colarinho de celulóide. 

Algumas vezes, a mãe era chamada a ajudar o patrão a 
procurar no armário o famoso «tibi»! 
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Parece que, às vezes, houve alguns choques entre Marcelo 
e o pai. Como adolescente, sentia necessidade de se afirmar pe
rante o pai, solícito em manter a sua autoridade, aliás necessá
ria no meio daquela numerosa família. A Senhora Callo, como 
boa mãe de família, mantinha no lar o fogo do amor e da paz. 

Marcelo, de natural brioso, gostava de andar bem vestido. 
Sabia como arranjar-se para escolher o que era bonito! Meticu
loso, parece que passa um tempo infinito a vestir-se. Que pen
sam hoje de tudo isto as irmãs? 

A pequena Callo achava normal aquele lar feliz. Será que 
são muitos os lares assim, sobretudo nos nossos dias? Pobres 
crianças tantas vezes divididas! 

Durante muito tempo, os vizinhos notam que o pequeno 
Marcelo vai à Comunidade da Adoração ou ao mosteiro das 
religiosas Clarissas. Menino de coro fiel, sai cedinho para «aju
dar à Missa», como então se dizia, também ele por dois vin
téns ... 

«Felizes os que, desde tenra idade, sentiram o chamamen
to de Cristo! O começo duma vida é também o começo de uma 

. grande obra. O nascimento é, igualmente, uma aurora. A alma 
de uma criança é muda e atenta como o silêncio da madrugada. 
É, por natureza, inteligência de Deus» 

No Natal de 1933, aos doze anos, vemo-lo escuteiro, 
admitido na patrulha dos Arminhos, grupo de Jacques Cartier. 

Marcelo é o rapaz de olhar claro que sorri confiadamente 
à vida. Isso não o impede, chegada a hora, de resmungar e até 
de amuar por alguns momentos. Mas, no terreno da sinceri
dade, nada de fraquezas. Gosta muito de se meter com a Mada
lena, sua irmã preferida, mas também com os companheiros, e 
de lhes prestar pequenos serviços às escondidas, alegria secreta 
do pequeno escuteiro em causar prazer desse modo! 

Reyrnond Solleret, seu chefe de grupo, lembra-se disso: 
«Nunca tive de o repreender. Marcelo tinha urna consciência 
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clara dos seus deveres, das suas responsabilidades. Não sei -
acrescenta Raymond - se ele tinha o pressentimento do que 
mais tarde lhe iria ser pedido. Mas do que eu estava certo é de 
que ele não falharia». 

Em 1932, foi confirmado na catedral de Rennes. É
possível que eu tivesse estado perto dele nesse dia, porque não 
há dúvida de que nos encontrávamos reunidos na · mesma ce
rimónia da Confirmação em Rennes. Naquele momento, o 
Espírito de fortaleza desceu sobre ele, como tantas vezes acon
tecera nos Actos dos Apóstolos. 

Receber o sacramento da Confirmação é, muito simples
mente, receber o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é, ao 
mesmo tempo, uma relação de atracção pelo mundo: «Tanto 
amou Deus o mundo ... », e uma atitude de oposição radical ao 
espírito do mundo: espírito de ganância e de domínio. Portanto, 
como consequência, é o apelo a dar testemunho, mesmo à custa 
da própria vida. 

Uma vez, pelas ruas de Rennes, Marcelo falava consigo 
mesmo enquanto caminhava: «Nunca serei suficientemente cora

joso de modo a poder converter-me em mártir». «Tem paciência, 
Marcelo, Deus sabe bem o que faz!» Ele prepara-te devagarinho: 
a 18 de Junho de 1934, a promessa no escutismo; nesse mesmo 
ano, a promoção a escuteiro de segunda classe, na patrulha dos 
«Esquilos». É um rapaz alegre, simpático, prestável, recto, com 
a consciência clara do que deve fazer. 

Em Julho de 1934, Marcelo deixa a escola e converte-se 
em aprendiz. João, o irmão mais velho, entrou no Seminário de 
Château-âiron. O pai, empregado no serviço de Pontes e Calça
das, é o único a sustentar a família. Além dos dois mais velhos, 
a mãe tem a seu cargo cinco raparigas: Madalena, Maria Tere
sa, Paula e as gé1u<é!as, Bernardette e Ana Maria. Miguel, o pe
quenino Miguel, hoje um homem sorridente, nasceu no ano se
guinte. 
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Em 1935, o garoto de Rennes participa no acampamento 
escuteiro de Marcadau, perto da Ponte de Espanha. É a alegria 
dumas férias extraordinárias! Olhando os Pirinéus, o rapaz de 
14 anos sonha longamente. Mas o momento inesquecível dá-se 
no cume da Via-Sacra, que domina o santuário de Lourdes. É
lá que vários dos seus companheiros fazem a promessa. Sim; 
uma recordação inesquecível gravada no fundo do coração. 

De regresso a Rennes, ei-lo chefe de patrulha, a das 
«Panteras», uma patrulha de jovens aprendizes. As, pequena!} 
responsabilidades arrancam-no, pouco a pouco, à sua garotice 
natural. Marcelo vai de vento em popa. Ser camp�o de 
semáforo exigiu-lhe uma séria ginástica de espírito, de perseve
rança. Um ponto bem merecido graças à sua persistência no 
esforço. 

A modesta tipografia do padre Réminiac, o capelão, há 
muito que o fascina. Um dia, tenta ordenar letras e palavras. 
Entusiasma-se com ardor, aplicação, perseverança. Imprime-se o 
programa de uma festa dos escuteiros. É um trabalho im
pecável, com boa apresentação, que lhe dá fama. 

1938: Congresso sacerdotal de Rennes. João continua no 
Seminário. A mãe sonha em «dar» os seus dois filhos a Deus, 
segundo a maneira de pensar e de falar daquele tempo. Já há 
muito que espia as reacções profundas de Marcelo. Julgando 
descobrir nele um chamamento particular de Deus, suavemente, 
sem insinuações na voz, a mãe Callo pergunta ao rapazinho: 
«Não será que estás com receio de nos exigir novos encargos? 
Isso não deveria ser um obstáculo à tua vocação. Bem sabes 
que Deus providenciaria». 

Marcelo não hesita um segundo. Clara, decisiva, a respos
ta é inequívoca: «Obrigado, mãe! Mas, sabes, eu não me sinto

chamado ao sacerdócio. Acho que farei mais bem no mundo». 

Já um dia dissera: «Primeiro, quero ser papa e depois, f 
então, padre!» Ontem, isso não era mais possível do que hoje ... 
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«Primeiro, quero ser papa!». Quem sabe se, amanhã, com a 
ajuda de um santo ... ? A Deus nada é impossível! Ainda have
mos de assistir a mudanças de mentalidade e de modos de agir 
hoje impensáveis ... 

Da Alemanha, Marcelo escreverá: «Como eu também gos

tava de que, um dia mais tarde, Deus escolhesse um dos meus 

filhos para 'subir ao altar'!» 

� ( 

Padres solteiros, livremente célibes, felizes. E padres casa
, dos! Não seria esta uma boa solução para o grave problema das

vocações sacerdotais cada vez mais agudo? 
As pequenas comunidades de fé têm o direito e o dever de 

celebrar a Eucaristia. Sim, um direito que lhes vem do Evan
gelho. Se, dentro de uns cinco anos, os católicos não reclama
rem, manifestarão que são estúpidos. Bem-aventurado Marcelo, 
ajuda a Igreja! Não nos deixes! 

«Enquanto que os cristãos são obrigados a participar em 
Eucaristias celebradas, às vezes, por ministros que não vivem o 
carisma do seu ministério, não faltam homens e mulheres casa
dos desejosos e capazes de celebrar o Memorial perene de Jesus 
Cristo morto e ressuscitado. E o único conselho que se lhes dá 
é que procurem a santidade no matrimónio». (Confessemos bem 
alto que isto é um tanto duro!). É Bernardo Hãrin_g,. o _grande 
moralista de reputação mundial, q�em âssi� fala. 

- -

«Aclw que farei mais bem no mundo», dizia Marcelo há 
pouco. O bem não pode ser feito senão no mundo... Marcelo 
está cheio de bom senso. Mas dar testemunho não se faz sem 
luta. Bem depressa Marcelo vai aperceber-se disso. Os compa
nheiros provocam, solicitam, voltam à carga. Ele recusa sem 
ambiguidades. Então, o bando troça, injuria, faz-lhe más joga
das... Para o adolescente que acaba de entrar no mundo do 
trabalho, é a luta que começa. Felizmente que alguém lhe adi
vinhou o drama interior. Uma conversa afectuosa entre mãe e 
filho evita a catástrofe. Ao ver-se livre dessa terrível solidão, 

22 

volta a rezar, a rezar a dois: «Lembrai-vos de que Vos pertenço, 
terna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como 
coisa própria Vossa». A Virgem Maria vela pelos Seus filhos. 

Não é de admirar que, mais tarde, Marcelo seja, por sua 
vez, todo solicitude pela mãe. Encarnada por causa de uma fle
bite, ele ronda, atento, à volta do leito. Nenhum enfermeiro 
melhdr do que ele! Por sua vez, convida a todos a que se vol
tem para o céu: «Nossa Senhora de Lourdes, curai a mãezi
nha!». 

Marcelo é todo o contrário de um egoísta que quer sem
pre receber sem nunca dar nada ... 

Um dia, ao receber-me no seu aposento, João mostrou-me 
um pisa-papéis com a imagem de nossa Senhora de Lourdes. 
Olhou para mim tomando-a na mão e disse-me: «É um presente 
do meu irmão Marcelo! Quando tinha 14 anos, foi a Lourdes e 
comprou, com as suas pequenas economias, um presente a cada 
um». João voltou a poisá-lo sobre a mesa de trabalho. Sim, 
acredito que seja uma -lembrança preciosa ... 

Lavar, arear, varrer, limpar, é para ele uma maneira de 
dar. Não se envergonha de aparecer com uma grande bata 
preta às visitas inesperadas, não é verdade, Padre Jêgo? É pre
ciso olhar pelo pequeno Marcelo (hoje um gigante) quando vai a 
correr às compras de bicicleta; só tem pena de não poder fazer 
mais! «Que pena que não me tenhas ensinado a passajar e a

remendar», diz ele à mãe em certa ocasião. Mais tarde, Marcelo 
não vai ter reparo em ensinar uma porção de coisas ao irtnão 
mais velho, seminarista. Quarenta anos depois, João ainda se 
lembra: «Para arear um forno, há uma maneira de conseguir 
pô-lo a brilhar!» Não se podia aprender tudo no Seminário! ... 

1937: Décimo aniversário da JOC em Paris. Como não 
podia deixar de ser, Marcelo vai participar no grande encontro, 
porque nessa altura já é jocista (toda uma história por contar). 
Gastos de viagem, gastos de alojamento: uma mãe faz contas 
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com antecedência ... O coração de Marcelo também sabe fazê-las! 
! No momento de partir para Paris, dá uma boa surpresa aos

) pais e irmãos quando o ouvem dizer: «Não preciso de nada!» O
espírito de dedicação é inventivo: à força de renúncias, Marcelo 
consegue pôr de parte a quantia necessária. 

Para ele, é um tormento não poder dar tudo a todos. Às 
vezes, sente-se mesmo despedaçado. 

Desde há meses que o Marcelo prepara com alguns com
panheiros uma comédia. Pouca sorte: na véspera da representa
ção, a mãe adoece gravemente. Em semelhante situação, será 
prudente entrar na comédia? Além disso, será capaz de fazer 
rir quando tem vontade de chorar? Não irá ser causa de um 
possível fracasso naquela noite? 

O capelão escuta: «O pensamento da minha mãe uai tor

turar-me», confia-lhe o rapaz. «Vou estragar o meu papel e a re

presentação!» 

- «Marcelo, comprendo muito bem a tua situação e deixo-
-te livre para optares. Penso, no entanto, que o teu dever seria
representares, esta noite, o teu papel».

Compreende-se o embaraço do capelão ... 
- «Se acha que o meu dever é entrar em cena esta noite,

lá estarei!», acaba por concluir Marcelo. 
É mesmo caso para dizer que,· chegada a hora da sessão, 

Marcelo se entrega à morte: esquece-se totalmente de si mesmo. 
Foi difícil, porque, nessa idade, o coração é tão sensível! 

Parece que resultou brilhante... Mas, assim que a comé
dia terminou, Marcelo correu para junto da mãe. 

Felizes os pais que podem dizer que os filhos nunca os 
fizeram chorar! A senhora Callo dirá um dia: «Nunca recebi 
dele senão carinho! Só sofri por causa dele quando soube da 
sua morte ... ». 
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UM RAPAZ COMO NÓS 

No comboio que se dirige a Roma para o grande dia da 
Beatificação, em Outubro de 1987, dois antigos companheiros de
Marcelo, felicíssimos de poderem viver juntos um acontecimento
daqueles, falam animadamente, trazendo à memória as lem
branças da juventude, como quem remexe fotografias numa
caixa de recordações. Um deles, que iniciou Marcelo no trabalho
de tipógrafo, diz: «Marcelo! ... Não é preciso fazer dele um herói:
era como um de nós». O outro, a quem Marcelo tinha ajudado
quando era aprendiz, replicou: «Estou de acordo: era um rapaz
como nós! Até chegava a ser mais teimoso do que nós ... ».

Antes de morrer, André Perrigault escreveu ao Padre
Favrais, antigo jocista, autor de uma brochura muito linda
sobre Marcelo Callo: 

- «Antes de mais, devo dizer-te que não estou absoluta
mente de acordo com a biografia do Padre Jêgo: apresenta 
Marcelo como um rapaz inteiramente predisposto à santidade ... 
e, nesse caso, não teve grande mérito. A verdade é que Marcelo 
era um rapaz como os outros». 

«Sabia rir e fazer rir. Os encontros não eram nada tris
tes!. .. Tinha um grande sentido de humor. Marcelo era vivo,
dinâmico. Diz facilmente o que pensa» (Testemunho de Alex
Isembard, Junho 1991). 

Um dia, pediram ao Padre Favrais, muito próximo de
Marcelo, com o qual armou banzés e teve fortes discussões, que
contasse dele alguns exemplos edificantes ... Não teve mais res
posta do que esta: «Era COMO UM DE NÓS».
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«Quanto a censurá-lo por ser irritável e autoritário, é 
verdade: acontecia-lhe naturalmente ter um ataque de cólera, 
como qualquer um de nós, mas não lhe durava nem era ranco
roso. Procurava mais convencer do que impor». 

Apesar ele tudo, Marcelo tinha boas raízes. Possuía um· 
temperamento amável, leal, corajoso, com tendência para man
dar. Em família não era o João, o mais velho, quem levava a 
batuta, mas o jovem Marcelo. 

Era um rapaz que não tinha medo de mostrar frontal
mente o seu desacordo: quando era preciso, protestava, muito 
firme nas suas convicções. Não mudava de ideias como quem 
muda de camisa ... 

É no dia 1 de Outubro de 1934 que entra como aprendiz, 
na Rua de Pré Botté, n2 14, à idade de treze anos, na tipografia 
distrital de Oust, que virá a ser mais tarde a tipografia Simon. 
O Senhor Eugénio Denis, que o recebera, dirá, anos depois, 
«que, naquela altura, nunca lhe teria passado pela cabeça estar 
a trabalhar ao lado de um santo». 

Quanto a Marcelo, nada de complexos por ser operário. 
Ama com paixão o êxito no trabalho. Isto não o impede, porém, 
de tornar uns minutos de descanso quando o patrão vira' as 
costas ... E, afinal, envergonhar-se de quê? Não pertence ele à

categoria do famoso carpinteiro, Jesus de Nazaré? Lá chegará o 
dia em que lhe chamarão Jesus Cristo, de brincadeira. Sentirá 
orgulho nisso: «Tratarei de merecê-lo». 

Ainda lhe vão pôr outro nome: mikado, por causa das 
suas feições um tanto orientais. Não se importa com a brinca
deira. 

Num discurso aos companheiros, no dia 31 de Março de 
1940, Marcelo dirá bem alto: «Estamos orgulhosos do papel que 

a Providência nos confiou ao fazer-nos operários. O nosso tra

balho é útil à sociedade, dá beleza ao mundo, garante-nos a 

subsistência e é para nós fonte de méritos para a vida futura». 
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Pensamentos tão do agrado dos pregadores da época! No entan
to o trabalho arrasa e esmaga o homem com frequência ... ' 

Sendo aprendiz, continua, no entanto, a ser escuteiro. É 
uma coisa de que gosta. O escutismo marcou-lhe a infância e o 
começo da adolescência. O sentido do serviço, da responsabili
dade, da organização e dos outros deve-o, em parte, a este 
movimento. 

Mas, influenciado por um padre, entra na JOC pouco de
pois. A passagem, porém, não se fez sem lágrimas, sem cho
ques ... 

Um dia, Marcelo, deixa o escutismo para entrar na JOC, 

como então se dizia. Foi preciso escolher entre o escutismo, que 
o apaixonava, e a JOC. Apesar de muitas hesitações, Mar
celo acaba, finalmente, por preferir a JOC que, segundo os
seus próprios companheiros, respondia melhor aos problemas
da vida. Jovem aprendiz e, depois, operário, educado nu
ma família numerosa, sem grandes recursos financeiros, é
possível que não se sentisse muito à vontade no escutis
mo, mais próximo - é preciso que se diga - de urna clas
se mais desafogada, já que exigia, naquele tempo, pelo menos,
uns gastos de uniforme que não estavam ao alcance de todas
as bolsas.

Além disso, a JOC e o escutismo pareciam, então, inconci
liáveis. Era praticamente impossível estar no escutismo e na 
JOC ao mesmo tempo... Era preciso, portanto, optar a todo o 
custo. Chora ... Por fim, corajoso, Marcelo segue o apelo mais 
exigente. Um dia, acabou-se! Doravante, pertence à JOC, guar
dando possivelmente, na gaveta, pequenas recordações: ele gos
tava do uniforme e sentia orgulho do seu chapéu. 

Em 1934, a JOC já está bem estruturada. Na base, a

secção. As secções agrupam-se, numa cidade, em sectores, de
partamentos, federações, em ligação com o secretariado geral. 
Para cada escalão, um presidente, um secretário, um tesoureiro 
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e responsáveis de serviços. O secretariado geral é constituído 
por membros permanentes remunerados pela base. 

Levar o emblema da JOC significa empenhar-se, compro
meter-se, declarar-se jovem operário cristão. Isto são coisas que 
não se vêem: mas os militantes querem provar que um jocista 
pode ser as duas coisas ao mesmo tempo proclamando a sua fé 
em Cristo operário. É preciso explicar por que se acredita n'Ele. 

É uma vida apaixonante! Nada pode deter os rapazes e 
raparigas conquistados pela JOC, comprometida na luta por 
uma vida mais humana das fa�ílias e dos jovens trabalhadores. 

O primeiro contacto com este movimento absolutamente 
novo para ele resulta uma sensação desagradável, como pode 
ser o primeiro contacto com a água fria do mar. Nem tudo é 
perfeito na JOC. Havia já algum tempo que, na secção de 
Saint-Aubin, os jocistas tinham caído na rotina de uma certa 
mediocridade. A franqueza das palavras de Marcelo choca ... Um 
tal fervor perturba, incomoda algumas tranquilidades agradá
veis: «Muito observador, Marcelo descobre imediatamente as 
dificuldades a superar». 

Depois destes primeiros contactos um tanto difíceis, Mar
celo torna-se taciturno. É evidente que a mudança lhe está a 
custar bastante: aqueles aprendizes jocistas estavam longe de 
ter a mesma formação cristã ... Hesitações, divergências dão-lhe 
a sensação de que desce, em vez de subir. É uma impressão 
dolorosa. Terá feito bem em deixar o escutismo? O Padre Mar

tinais confessa que Marcelo sente muita dificuldade em se 
adaptar. E, depois, a JOC, no seu ideal, nas suas orientações, é 
exigente, austera. Já não se trata de apanhar flores por toda a 
parte, no decorrer de um acampamento de escuteiros, em plena 
Primavera... O fundador da JOC, o Padre Cardijn, prega em 
toda a parte o «ser consequente até ao fim». Não! Nada de 
meias medidas! Trata-se de subir sempre, embora seja duro 
trepar sem perder o alento. Os jovens chocam depressa com o 
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capitalismo, mas infelizmente também com a Igreja que não 
compreendeu, em geral, quanto estava em jogo ... 

A partir do século IV, desde Constantino, a Instituição 
passa a ter duas caras: No seu leito de morte, João XXIII dizia, 
um dia, a Montini, o futuro Papa Paulo VI: «A Igreja ainda não 
acabou de compreender as exigências do Evangelho». 

Compreendem-se as hesitações de alguns, hoje como on
tem, em aderir a uma instituição ambígua. Felizmente, alguns 
profetas seguirão sempre as pegadas de S. Francisco de Assis. 
Marcelo Maria Gabriel Callo será um deles. Um dia, decide-se: 
«Gostei muito do escutismo, mas hoje prefiro a JOC porque exi

ge muitos mais sacrifícios». Pouc� a pouco, Marcelo vai dando 
conta disso. No momento em que começou a trabalhar, na me
mória colectiva do mundo operário aparecia bem claro que a 
Igreja estava aliada com os seus opressores. Pregava a resigna
ção, a obediência ao patrão e aos chefes (A Igreja não deixou de 
ser a Igreja dos pobres). Usando a sua linguagem, defendia e 
punha-se ao lado dos que diziam: «É preciso que os trabalhado
res saibam bem que, para eles, não há mais remédio do que a 
paciência e a resignação». 

No mesmo movimento, os que defendiam os trabalhadores 
lutavam pela justiça, denunciavam a Igreja e os padres: era o 
«anti-clericalismo» virulento que, por sua vez, gerava, em mui
tos padres, religiosos e religiosas, uma hostilidade contra o 
mundo operário e as suas organizações. O Padre Robert .Fa
vrais, antigo jocista de então, sabe bem o que diz! 

Bem depressa, sem dúvida, Marcelo procura ajuda ao 
adivinhar as proporções gigantescas do combate. Descobre-a em 
Cristo vivo, LIBERTADOR. Num tu-a-tu de intimidade, Marcelo 
acabará por voltar sempre ao mesmo ponto: «Jocistas, devemos 

unir-nos a Jesus Cristo para vivermos mais d'Ele. Faz-se mais 

com o que se é do que com o que se diz!». 

Jean Goss, sobrevivente dos campos de concentração, re-
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centemente falecido, está de acordo: «Mudamos as estruturas, 
não em função do que pensamos ser, mas do que somos ... Para 
os homens que são aquilo que pensam, isto é mesmo assim, no 
sentido da VERDADE, da JUSTIÇA, do AMOR». 

Ao regressar a casa, Marcelo escreve: «Tendo-nos tornado, 
em Cristo e pela graça, filhos adoptivos de Deus, irmãos de 
Jesus Cristo, somos também irmãos e responsáveis uns dos 
outros. «Um cristão que não seja militante não é digno desse 
nome», porque, no mundo, devemos oferecer, comunicar aos 
outros a vida divina, a vida dada... necessária para a luta. 
Mas somos, com frequência, maus instrumentos - continua 
Marcelo - nas mãos de Deus, porque temos maus hábitos, más
tendências. O pecado diminui a força da nossa vida espiritual,
impede-nos de sermos militantes, de nos dedicarmos. É na me
dida em que acolhermos Cristo que trabalharemos pela vida da
comunidade. É preciso estar cada dia mais configurados com
Cristo». Escreve ainda: «Deus é tudo; nós pouco! Sem o auxílio
de Cristo os nossos esforços, só por si, seriam vãos». É impos
sível que tenha duas caras quem deixa que Cristo viva nele!

O coração do jovem Marcelo transborda de projectos. É a 
boa terra fértil. Quando Marcelo se decide, quando aponta para· 
esta ou aquela meta, acrescenta sempre, depois de um momento 
de silêncio: «Espero conseguir, com a ajuda de Deus, o auxílio 
de Cristo»: 

Marcelo reza. 
A Missa, a celebração da Eucaristia, é a sua grande ora

ção. Gosta de repetir que é nela que vai buscar «as suas vitami
nas espirituais». 

Um jocista do seu tempo escreve agora: «Quando éramos 
jovens, assistíamos à Missa ... Como é bom, presentemente, para 
nós, leigos, participarmos na liturgia ... na nossa língua. Marce
lo tinha sabido, no seu tempo, participar plena e interiormente 
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na celebração eucarística. Os testemunhos provam que éramos 
bem pequenos ao lado dele!». 

Cristo não vira as costas à luta pela justiça, antes a 
enche de amor. Marcelo, em toda a sua vida, rejeitará a fatali
dade da violência, isto é, do mal. O mal que há nele e à sua 
volta não é fatal. Nada de encarecimentos exagerados como os 
de alguns pregadores. Ele é, simplesmente, sincero. Cristo é, 
para ele, o vivente por excelência, que dá força e luz para 
combater por um mundo mais fraterno baseado na justiça. É 
nesta união com Cristo que bebe a coragem necessária para 
cumprir a tarefa de cada dia. E se no trabalho dá o melhor de 
si mesmo, o Domingo é para ele o dia da oferenda. 

Sempre que pode, comunga todos os dias. Fá-lo de cami
nho para a oficina. Nesses dias, tem de se contentar, até ao 
almoço com um naco de pão que meteu na algibeira. Isto não é 
difícil quando se ama! A oração e o jejum serão sempre as 
armas do cristão. Jesus e Maria não são fantasmas do passado, 
mas pessoas vivas, seres com os quais se vive muito simples
mente em contacto. 

«Na Juventude Operária Cristã, quero ser cada vez mais 
corajoso, puro e alegre. Com um coração a transbordar de amor 
pelos irmãos, quero 'ganhar' os jovens operários para a luta 
daqueles que amam. Em Ti, Jesus, quero viver; contigo quero 
trabalhar; por Ti quero rezar; a Ti quero dar todas as minhas 
forças, todo o meu tempo». Sem ostentar nenhum rótulo, Marce
lo faz parte dos autênticos não-violentos. 

Ligar os jovens à «corrente-Força» torna-se para ele numa 
autêntica preocupação: organiza cadeias de comunhões. Para ele 
não se trata de superstição, mas de permanecer em contacto 
com as realidades sobrenaturais e terrestres, vivendo, ao mes
mo tempo, o duro combate pela justiça. 

Quando se anuncia um retiro ou uma recolecção, ins
creve-se sempre à cabeça de lista. Ao regressar desse tempo 
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forte, decide: «Levantar-me sempre a horas para não descuidar 
a oração. Durante a semana, fazer de vez em quando uma visi
ta à igreja. Não se trata de uma visita de turista, mas de um 
momento importante de tu-a-tu com um amigo: Deus que Se fez 
alguém». 

Nenhuma Igreja cristã é não-violenta. Nenhuma teve a 
coragem de afirmar que em caso algum havia o direito de 
matar o homem. É pena! ... 

Actualmente, a NATO tem a capacidade de destruir 50 
vezes a terra. É preciso garantir a SEGURANÇA! A SEGU
RANÇA de quem? Daqueles que morrem à fome? Nem um quilo 
de arroz por habitante, a troco de milhões! Mas, para os sacia
dos, incluindo velhos e crianças, 20 000 quilos de explosivos! No 
ano 2000, a quantidade total de plutónio será igual à de um 
milhão de bombas atómicas, a não ser que as coisas mudem. 

Militante jocista, Marcelo conseguiu, graças a Cristo, a 
harmonia: unificou-se. Nunca se prestará a jogo duplo! 

Sente a necessidade da Força da graça. Há quarenta 
anos, tal como agora, nem tudo eram rosas. Marcelo percebeu 
depressa que trabalhar é levantar a própria cruz. Assim o con
fessa: «No trabalho, à nossa volta, temos por vezes grandes di
ficuldades». Mas ele sabe também que as dificuldades existem 
para as vencermos. 

Em vez de endurecer o coração no isolamento, o sofrimen
to dos mais pobres mantém-no desperto para as necessidades de 
todos. Deixar penetrar no coração a dor dos outros é o primeiro 
p�ssõ--de um longo caminho a percorrer. Ele vai fazê-lo. 

As 'obras sempre hão-de valer mais do que belos discur
sos. Um jovem aprendiz dá este testemunho: «Assim que iniciei 
a minha vida de operário, senti-me muito feliz por ter junto de 
mim um companheiro como Marcelo. Ele não me conhecia nem 
eu a ele. No entanto, ·dei logo conta do afecto que ele tinha por 
mim. Jovem aprendiz, eu era o alvo das atenções dos operários. 
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Marcelo não hesitava em me defender, mesmo que corresse o 
risco de cair ele próprio em desgraça. Não suportava que al
guém troçasse de um rapaz acabado de sair da escola. E quanto 
ao ofício, ele fazia todos os possíveis para que eu o aprendesse. 
Sabia mesmo usar de toda a sua paciência quando eu tinha a 
cabeça dura. Recomeçava sem resmungar, corno teriam feito 
tantos outros ... Tanto era assim que, se qualquer coisa falhava, 
era a ele que eu acudia para que me aconselhasse. O ideal 
seria que cada aprendiz tivesse ao lado dele um companheiro 
semelhante que o amparasse numa mudança de vida tão brus
ca. Agora que ele morreu, eu ainda recorro a ele alguma vez 
para que me defenda como dantes». 

Sim, que os jovens o invoquem em sua ajuda. Não tenho 
dúvida de que o Marcelo há-de responder! 

Marcelo é um rapaz que pensa. Para ele tudo serve para 
adquirir convicções sólidas. Ao sair da escola, não queimou 
todos os livros: continua a ler, a aprofundar as coisas. Alguns 
livros ficaram gastos nas suas mãos, tais como: La conquête du 
milieu du travail» (A Conquista do Meio Operário), «La vie di
vine du jeune travailleur» (A Vida Divina do Jovem Trabalha
dor), «La Messe» (A Missa), «La vie morale du jeune tra
vailleur» (A Vida Moral do Jovem Trabalhador). Actualmente, 
teria devorado o livro de Jean e Hildegarde Goss: «La non-vio
lence, c'est la vie» (A Não-violência É a Vida)_. 

Sabe que ler sem um lápis na mão é o mesmo que ador
mecer. Escreve. É uma maneira prática, concreta, de reflectir. 
Temos pena de que, à chegada dos Alemães a Rennes, Marcelo 
tenha queimado muitos apontamentos. Encontraram-se alguns 
papéis, aqui e ali: neles podemos ler e compreender as raízes 
das convicções profundas no íntimo do seu ser. 

Os encontros com os jovens são preparados por escrito: 
uma boa maneira de concretizar o seu pensamento. O coração 
de Marcelo ferve em sentimentos e ideias. Falar, comunicar aos 
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outros a sua fé vai-lhe permitir reflectir ainda mais. A falta do
exercício de fal�r paralisa-o um pouco. À força de querer, com o
tempo vai conseguir dizer claramente o essencial. 

É nos encontros de formação propostos pelo movimento -
círculos de estudos cada quinze dias, jornadas de estudo, reco
lecções todos os trimestres, retiro anual - que ele descobre
cada vez melhor, com os companheiros, o CRISTO LIBERTA

DOR, a imensa alegria que ELE oferece aos jovens trabalhado-
res ao fazê-los filhos de Deus ... 

«Alguns movimentos não-violentos abandonaram esta li-

bertação pelo amor. Diante de Judas, Jesus diz a verdade: 'Vais

entregar-me!', mas no contexto de uma frase que exprime, ao

mesmo tempo, o amor: 'Amigo!' 
Para afastar de vez toda a violência, não basta mudar as

estruturas. Jesus começa o Seu trabalho de libertação suscitan

do com a Sua atitude de amor total, a revolução no individuo.

C�da um em particular deve levar a cabo, por si mesmo, este

trabalho de libertação que tem a sua repercussão nas estrutu

ras» (Jean e Hildegarde Goss). 
No dia 8 de Setembro de 1940, depois de ter reflectido

longamente, Marcelo dirige-se aos jovens: «O atractivo da JOC

_ diz-lhes - é a amizade que reina entre todos os seus mem

bros. É preciso que qualquer recém-chegado encontre na secção

uma atmosfera fraterna. Tudo quanto um jocista sente interessa

aos outros. Se se trata de um luto, partilham a sua dor; se

aparece com a mão cheia de ligaduras, o acidente
_ 
qu� t�ve pas

sa a ser O assunto do dia. Se acaba de ter um irmaozinho ou

uma irmãzinha, trazem-lhe amêndoas (*); se está sem trab�lho,

todos se esforçam por lho arranjar e fazem uma colecta, ainda

(*) Chamadas em francês «dragées de baptême»: cor-de-rosa, no caso de 
ser uma menina, ou azuis g;e se trata de um rapazinho (N. da T.) 
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que mais não seja para lhe pagarem um maço de cigarros. Se 
está na tropa, enviam-lhe um presente de vez em quando». 

Marcelo faz progressos, exprime-se com mais facilidade. 
«Um jocista é-o em toda a parte. Na rua, ao reconhecer outro 
jocista doutra região, põe-se ao seu dispor, pois trata-se de um
irmão. Vai com ele, acompanha-o uma boa parte do caminho, 
leva-lhe a bagagem, paga-lhe o comboio se não tem dinheiro. 
Em suma, presta-lhe o serviço que for preciso, mesmo que seja 
jogar com ele às cartas para matar o tempo». 

Leu, pensou. Continua a ler o grande livro da vida e di
-lo confidencialmente: «Acabo de aprender uma coisa: a felicida
de está no cumprimento da nossa tarefa de cada dia. Agora que 
sei isto, não terei que mudar qualquer coisa na minha vida?» 

Não é o intelectual que se compraz nas suas boas ideias e 
bonitos sentimentos. Ligado à «corrente-Força», não se separa 
da vida concreta e trivial do dia-a-dia. Os propósitos são 
práticos. Escreve: «Ver bem o programa do meu dia».

Numa noite de Setembro de 1940, exprime-se com ener
gia: «A nossa amizade jocista deve estender-se a todos os meus
irmãos de trabalho, jocistas ou não. Temos de pensar nos ou
tros, temos de fazer tudo para lhes facilitar a tarefa, para 
diminuir o sofrimento dos colegas, para oferecer aos acabrunha
dos o conforto que esperam de nós». 

Aposto que Marcelo Callo teria gostado. dos pensamentos 
e escritos do Abbé Pierre, teria gostado dos seus livros que têm 
por dedicatória estas simples palavras: «E os outros?» 

«Façamos silêncio para ouvir o Esp(rito que trabalha no 
fundo do nosso ser como a seiva na Primavera». Para se man
ter firme, deita mão de um pífaro. É desse modo que faz pene
trar na pele as ideias sérias. Muito de mansinho, elas vão in
carnando nele, convertendo-se em sangue e vida. Alma e corpo 
não têm nele mais do que um rosto. Pouco a pouco, imprime-se 
em todo ele, como uma filigrana, o rosto de Cristo. 
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A JOC nasceu em França em 1927. Para Marcelo é muito 
recente: apenas uns dez anos de existência. O Padre Guérin, o 
fundador, ainda vivia em 1934 ... 

Sedento de absoluto, Marcelo não fica na superfície das 
coisas. É verdade que tem uma actividade desbordante, mas 
está sempre alerta. Inimigo da evasão e da ilusão, lamenta-se, 
por vezes, de não se sentir bastante disponível nas mãos de 
Deus. Trata-se de se deixar influenciar por Ele. 

Nos «círculos de estudo» reflecte-se a partir de factos 
concretos com as suas causas e consequências. Cada um procu
ra compreender o que governa o mundo: os ·sistemas económicos 
e políticos com as suas estruturas, os grandes e pequenos corde
linhos da exploração. 

Trata-se de reflectir sobre o terreno, de aprender a conhe
cer o seu meio. Para isso, é preciso ver e julgar; por outras 
palavras; reflectir. É um trabalho para completar com leituras. 
Segundo parece, Marcelo anda sempre munido de lápis e papel. 
É desse modo que conjuga cada vez melhor a sua vida e as 
suas convicções. Um operário cristão! Actualmente, estas duas 
palavras juntas já não chocam, mas, em 1934, causavam um es
cândalo! Era inconcebível ser-se operário e cristão. 

Pouco a pouco, o horizonte torna-se mais vasto, o objecti
vo da sua missão vai-se definindo. 

Por meio dos questionários que ajudam os jovens traba
lhadores a reflectirem sobre a sua vida e as condições de tra
balho, a JOC quer fazer destes rapazes e raparigas jovens de 
corpo inteiro, capazes de dizer, nas instâncias sociais, políticas, 
tanto nacionais como internacionais, o que querem e porque o 
querem, como é que compreendem a dignidade do jovem 
operário e o que pedem para ser respeitados. É preciso apren
der a dizer, a explicar porque é que um operário acredita em 
Cristo. Torna-se numa vida apaixonante! Nada, pois, é capaz de 
parar os rapazes e raparigas conquistados pela JOC. 
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A JOC está muito atenta a criar laços de amizade entre 
os jovens trabalhadores na vida diária. É o desejo intenso da fé 
vivida na realidade quotidiana, tanto nos tempos livres como no 
trabalho. Penso que na JOC, mais do que na JAC, se presta 
atenção aos mais pequenos. Os concursos, na JAC, não promo
veram suficientemente a atenção - acho eu - aos menos favo
recidos, antes encorajaram os que tinham êxito ... 

Vive no Brnsil, há vinte anos, um certo Padre Fred 
KUNZ - um amigo. Levado, uma noite, a um encontro da 
JOC, quando ele era adolescente, viu os jovens preocupados 
com aqueles que tinham menos dias de licença. Houve uma 
última pergunta (o recém-vindo ainda não tinha levantado a 
mão): tratava-se de. saber quem é que não tinha mesmo ne
nhum dia de descanso. Fredy levantou então o dedo: ele traba
lhava todo o ano numa pastelaria, tanto à semana como aos 
Domingos. Esta atenção amigável para com ele sensibilizou-o. 
Um dia, viria a ser padre, Filho da Caridade. 

Naquela época, ·na França e noutras l?artes, operário e
cristão - como acabo de dizer - eram duas cóisas antagónicas. 
Ser cristão passava facilmente por ser um traidor da classe 
operária ... Oh, sim! Naquele tempo! Ser fiel, sem renegar os 
seus companheiros, todos os seus companheiros, foi uma inspi
ração do fundador da JOC, o Padre Cardijn. A JOC empurra os 
jovens para a frente, de espada em punho: é preciso acabar com 
toda a espécie de alienação, quer dizer, com tudo o que impede 
de serem livres e criativos, incluindo urna religião mal com
preendida ... 

Corno é que hoje teria reagido Marcelo Callo, com 69 
anos, perante possíveis conivências? Teria aceitado de boa von
tade ser contado entre os cúmplices do diabo vermelho? Não 
teria dito ele também que «Joseph Cardijn, criador da JOC, se 
tinha levantado do seu túmulo»? Tal como Renato, não teria 
proclamado a sua fé em Cristo presente nos mais pequenos? É 
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provável que Marcelo, o antigo jocista - supondo que tivesse 
podido escapar às torturas do campo de Mauthausen -, tivesse 
reagido e feito saber, abertamente, de que lado estava. Deus 
estará sempre, por opção e preferência, do lado dos oprimidos. 
Basta ler a Bíblia para nos convencermos disto. Basta reflectir 
um pouco ... , ver e julgar, numa palavra! Deus é amor infinito, 
livre e gratuito. Não se pode comprar. Fonte de vida, é essa a 
razão da sua proximidade dos pobres. 

Esta descoberta, por parte da JOC, de Cristo Libertador 
que devolve aos trabalhadores a sua dignidade de homem, dá 
sentido ao trabalho, à solidariedade. Os jocistas não podem 
guardar só para eles esta boa nova que dá gosto de viver. 
Marcelo e os seus amigos compreendem, cada vez melhor, que é 
preciso partilhar a Esperança. Quantas vezes não terão pensado 
nisto seriamente quando se reuniam! Doravante, já não se trata 
de se arranjar sozinho. O Abbé Pierre susurra-nos ao ouvido: 
«Não temos o direito de ser felizes sem os outros». É isso a so
lidariedade! 

O dinamismo deste espírito missionário cria raízes numa 
fé viva. Esta resposta a um questionário da JOC explica-o cla
ramente: «O cristão - escreve Marcelo - não é digno deste 
nome se não for um militante»; é preciso que seja apóstolo. É 
uma exigência da própria estrutura do seu ser. Ser militante 
não é uma coisa supérflua exida pela JOC. O objectivo é dar 
aos outros, a todos, a «vida divina» que recebemos, uma vida de 
partilha, de fraternidade universal. 

«Para encontrar a Deus, basta ser autênticos. Não é fácil 
ser autêntico porque somos fingidos. Basta a mais pequena dis
torção da verdade e as pálpebras acabarão por se fechar total
mente!» E ficamos cegos. 

Um dia, há já trinta anos, quando trabalhava com um 
pobre missionário infeliz e desencorajado, achei por bem, ao 
pôr-do-sol, fazer-lhe um sermão pessoal: «Olha, meu amigo, tu 
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és filho de Deus!». O Fernando - tal era o seu nome - repli
cou-me: «Todos os homens são filhos de Deus, mas nem todos o 
sabem ... ». Magnífica resposta! Sim, é preciso dizer aos homens 
que não o sabem. Mas não só de boca, por onde se desliza 
facilmente a mentira e a má fé, a hipocrisia do jogo duplo ... 

Nos anos 37-38, a JOC propõe urna reflexão contínua, a 
partir das cartas de S. Paulo, sobre o Corpo Místico de Jesus 
Cristo. Esta doutrina do Corpo Místico é o fundamento da di
gnidade do jovem operário e cristão. Para os militantes de en
tão, a vida de Deus é realidade, uma realidade comunitária, 
trinitária, o tesouro escondido no campo de que fala o Evange
lho; julgam-se verdadeiramente de Deus, amados do Pai que os 
torna filhos pela união com o Seu Filho Jesus Cristo. 

É nestes encontros de formação, círculos de estudo, reco
lecção trimestral, retiro anual que os militantes descobrem cada 
vez melhor e mais próximo o Cristo Libertador, com a imensa 
alegria que Ele oferece aos jovens operários! 

Março de 1943. A guerra continua e a Gestapo acaba de 
proibir qualquer reunião. Para Marcelo é o mesmo que proibi
rem-no de viver. 

Os círculos de estudo vão continuar, portanto, nos celei
ros, com a ajuda das lanternas, dizendo uns aos outros: «A 
nossa amizade jocista deve estender-se a todos os nossos ir
mãos, sejam ou não jocistas». 

«Deus não podia dar-nos a vida ·sem nos tornar semelhan
tes a Ele. Por isso, não pode deixar de nos comunicar a Sua 
felicidade. Mas não nos impõe que sajamos semelhantes a Ele, 
já que Ele cria seres criativos. É preciso que nos tornemos de 
Deus, que Ele Se faça um de nós. Em Jesus Cristo, Ele fez-Se 
um de nós! Mas isso não basta: Ele quer ser tudo em todos. 
Quer ser Um com cada um, isto é, igual. Quer que nos torne
mos Pai, Filho e Espírito, o qual não se fará sem que nós o 
queiramos. Mas nós somos incapazes de querer... Resta o DE-
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SEJO. O que é o desejo? Jesus Cristo responde: 'Desejei com 
grande desejo'. Quererá isto significar um desejo de três anos, 
de trinta e três anos ... ou desde o primeiro pecado? Não! É um 
desejo desde ainda antes do princípio! Ele desejou a Incarnação, 
dar a Sua vida, amar, morrer de amor. É preciso ter este dese
jo. Existem mil desejos que são como bolas de sabão. Para ter 
um grande desejo, é preciso não ter mais do que um. Ora, 
quando não se tem mais do que um, damos conta de que se 
trata do desejo de Deus, de amar como ELE» (Recordação de

uma entrevista com Jean Goss, a 22 de Março de 1991). 
MARCELO, UM MILITANTE CONTAGIOSO, IRRE

SISTÍVEL, CONVENCIDO, ALEGRE, DESINTERESSADO, 
EFICAZ. 

O dinamismo do seu espírito missionário tem raízes numa 
fé reflectida, profunda. A resposta a um questionário da JOC 
mostra-o claramente: «O cristão - escreve ele - não é digno

desse nome se não for um militante». Marcelo está pi;ofunda
mente convencido desta linha-mestra do seu ser. Marcel Légaut 
diz mais: «O homem não deve somente acreditar no crescimento 
do seu ser particular, único, misterioso» 

Não admira que, como um radar, Marcelo descubra com 
rapidez os rapazes sérios: «Por enquanto, não há nada a fa

zer com tal indivíduo; é só fachada. Falta-lhe fundo». Não o diz 
por mal ou com desprezo. Nada disso! Verifica-o com pena. 
Marcelo atrai porque é o que é. É um imã vivo porque ama: «A 
nossa amizade jocista - repete ele com frequência - deve es

tender-se a todos os nossos irmãos ... ». Um dos companhei
ros anuncia-lhe, um dia, que acaba de assinar um contrato de 
atletismo com o «Stade Rennais». Isto não agrada a Marce
lo senão a meias. Ao cabo de um momento de silêncio, res
ponde-lhe: «Eu também gostaria m·uito, sobretudo do futebol,

mas um jocista pensa nos outros antes de mais, e dá-lhes o seu 

tempo». 

«A essência de um jovem é saber o que vai fazer. Quando 
um rapaz não sabe o que vai fazer não se prepara. A desgraça 
dos jovens, porém, é quando sabem o que vão fazer e imagi
nam que é isso mesmo o que hão-de fazer. Nesse caso é mau. 
É preciso que os jovens conservem a agilidade da juventude 
que consiste em mudar de cavalo cada vez que este se canse ... » 

(M. L.) 

· Marcelo sabe hoje que é preciso amar; que estamos no
mundo para aprender a amar. Escreve: «Na Juventude

Operária Cristã, quero tornar-me cada vez mais um militante 

brioso, puro, alegre: um guia». 

Em 1938, com 17 anos, ei-lo promovido a presidente de 
secção: «Marcelo foi verdadeiramente o presidente da nossa 
secção, quer dizer, a cabeça que pensava no problema jocista: 
um verdadeiro chefe». Isto di-lo um dos seus amigos íntimos. 
Saltam imediatamente à vista de todos duas qualidades funda
mentais de um chefe: ver com precisão e querer com firmeza. 
Desde há muito, na casa dos pais, como em toda a parte, ele 
sabe pôr cada coisa no seu lugar. Por vezes, é brusco, mas 
nunca incorrecto, no meio dos choques inevitáveis. 

Que acaba de acontecer? Um jocista, por alguma razão (a 
história não o diz), acaba de rasgar o seu cartão de militante. 
Os pedaços foram lançados raivosamente ao chão e o rapaz saiu 
bruscamente do local. Que se passou, naquele momento, no 
coração de Marcelo? Depois de uns instantes sem reacção, cra
vado no chão, Marcelo Callo recupera o sangue frio e sai tam
bém. Lá fora, os dois jovens explicam-se: está em jogo um futu
ro, e para Marcelo isso é sério. Ao voltar para junto dos compa
nheiros, apanha todos os bocados do cartão rasgado pelo colega. 
Em silêncio, com paciência, consegue refazê-lo. No dia seguinte, 
irá levá-lo ao jocista desencorajado. 

A força de dois corações que trabalham juntos durante 
dois anos, dia e noite, é, segundo os sábios, uma força capaz de 



arrastar um camião à volta da Terra. Mas a força de um cora
ção rico, generoso, unido a um coração desanimado, é a força de 
Deus. Todos os grandes movimentos começaram assim. 

Não é possível pôr em causa o desejo ardente de Marcelo 
de «fazer o bem», já que ninguém pode duvidar da rectidão e do 
espírito sobrenatural do seu entusiasmo: está animado pelo 
«Grande Desejo». 

É como que naturalmente que ele arrasta todos os seus 
companheiros ao encontro desinteressado, à oblação total. As 
suas palavras respiram, então, atenção aos outros. E o que diz, 
é o primeiro a fazê-lo. O capelão da secção, Padre Martinais, é 
categórico: «Fui testemunha edificada da sua dedicação in
cansável e da acção profunda que ele exercia nos seus compa
nheiros. Amava a secção. Através dela, sonhava fazer muito aos 
jovens que a frequentavam». 

O que o caracteriza é a alegria, a boa disposição. Sabe 
que a vida é muito preciosa, mesmo quando sofre. É por isso 
que ele sempre sorri e canta, ainda que tenha dentro alguma 
pena. Teria gostado de repetir - estou certo disso - o que um 
dia vi afixado numa tipografia portuguesa nos arredores do 
Porto: «A vida, a ..partilha sem alegria são como um carro sem 
rodas». 

Marcelo: um rapaz dinâmico, alegre, brincalhão. Sabe rir 
e fazer rir. Gosta de jogar futebol com os colegas. Parece que 
herdou do pai esta vivacidade. Marcelo: um temperamento ale
gre, jovial, bem disposto; um comediante. Não tem medo da 
diversão: ele próprio seria capaz de ser o primeiro a organizá
-la. Gosta do jogo, das cartas, em especial da «belotte» (*), do 
ténis de mesa. É nele muito natural o sentido de humor e o 
gracejar. Se bem que tome as coisas a sério quando é preciso, 
está sempre, no entanto, pronto para rir. Sempre disposto, 

(*) Jogo muito popu1ar (Nota da Trad�tora). 
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também, a prestar serviços. Gosta da camaradagem: «Era mais 
um de nós, vivendo a vida de cada dia com os seus bons e 
maus momentos». 

Marcelo ocupa-se muito dos tempos livres dos jovens. Na 
verdade, fá-lo com gosto. É um animador extraordinário. -ou: 
rante os jogos, tem sempre uma graça na ponta da língua. 
Nesse momento, o que lhe interessa é, antes de mais, distrair
-se e não tanto a paixão de ganhar ... Chefe, animador, nunca 
exige de ninguém o que ele próprio não faz. E em todas as ac
tividades - coisa maravilhosa! - mantém-se na sombra, sem 
susceptibilidades. Se algum lhe tira o lugar, defende-o: «Deixai

-o! Ele tem gosto nisso!» Também sabe actuar com perseveran-
. ça, sem se desencorajar. Isso não quer dizer, porém, que não 
sinta a indiferença à sua volta nem que, em dado momento, 
não se sinta desencorajado. Lá está o capelão para o ajudar a 
retomar o fôlego! E volta a esperança alegre de perseverar! 

Não se sente intimidado perante um adulto: «O que é que

o senhor diria de mim - disse ele, um dia, a um pai de família
- se eu fosse contar semelhantes grosserias diante de seus fi

lhos?» Podem arrancar o emblema jocista à porta da fábrica. Os 
que o levam correm o risco de que lhes seja vedada a entrada ... 
Marcelo, no entanto, leva-o bem à vista no seu boné ... 

É inútil tentar abalar-lhe as suas convicções: «Aos 20

anos, serei como sou!». 

É que, na secção, podem contar-se pelos dedos os que 
perseveram. Uma noite, ao ir a caminho do cinema, será capaz 
de arrepiar caminho ao lembrar-se de duas visitas prometidas a 
pessoas doentes. Não é motivo para recear que Marcelo caia no 
activismo: é uma vida de entrega, mas do modo mais simples 
do mundo! 

Vemo-lo feliz quando partilha o quarto com um jocista de 
passagem por Rennes. A outro paga a hospedagem num hotel. 
A um terceiro, leva-lhe as bagagens à estação. Certa noite, 
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esgotado, sabe dominar o cansaço para descontrair os mais 
melancólicos fazendo-os rir a bandeiras despregadas com can
ções e mímicas. Leva longas horas a preparar o encontro do dia 
seguinte. À noite, depois da reunião, acompanha frequente
mente algum dos rapazes durante uma boa parte do caminho. 
Em momentos de crise, mete às escondidas, no bolso deste ou 
daquele, um maço de cigarros. 

Não há dúvida de que é uma actividade desbordante, mas 
sempre em ligação com a fonte. Sabe e afirma que, «sem ajuda 

de Cristo, são inúteis todos os nossos esforços. Gosto de actuar 

e de ter êxito com a ajuda de Cristo!» Certamente teria gostado 
desta expressão de Marcel Légaut tantas vezes repetida nos 
seus livros: «Uma acção que é minha, mas não só minha!» 

Porque é que não há-de ficar descansado em casa? Para 
quê tanto movimento? Pode repetir como um antigo compa
nheiro de Emaús, que cantava num velho disco com uma 
música feita por ele: «Não sei para onde vou, mas sei porque 
vivo ... ». 

Diante de nós, há dois caminhos, duas correntes: a violên
cia, a guerra justa ou a não-violência radical. O poder da Igreja 
teve sempre uma palavra a dizer nas Faculdades, sobre a no
meação dos bispos e dos cardeais. Arranjou sempre um lugar 
para os teólogos e arcebispos que justifiquem a guerra à força 
de barris de petróleo. Mas haverá sempre santos para dizerem 
e viverem a verdade! 

A questão fica sempre em aberto. 
«Tendo descoberto Cristo depois de ter matado com todas 

as forças, compreendi que Cristo é não-violento. Falei nos cam
pos de concentração: um sucesso. Houve nazis que morreram 
para me salvar a vida!» (Jean Goss). 

Depois do trabalho, Marcelo só tem uma palavra nos 
lábios: «Vou à sede». Alguns anos mais tarde, João, o irmão 
mais velho, ainda o ouve dizer: Vou à sede!» 
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Uma testemunha, que ainda vive, recorda: «Sim, a sede 

era para ele, Marcelo, um lugar muito importante que desejava 
acolhedor, com cartazes lá feitos, muitas vezes, pelos pré-jocis
tas. Na quarta-feira, à noite, ao deixar a oficina, levava-me com 
ele para pô-la em ordem. É que, da parte da tarde, era espaço 
de encontro de estudantes que frequentemente o deixavam em 
desalinho. Era preciso varrê-la, alinhar as mesas e cadeiras, 
para que, à noite, estivesse pronto a receber os mais velhos. 
Quantos é que nós éramos a assistir regularmente aos círculos 
de estudo? À volta de quinze. Era raro chegarmos a vinte. Em 
contrapartida, as «permanências» de sábado à tarde tinham 
mais sucesso, sobretudo quando estava bom tempo, de modo a 
permitir actividades ao ar livre. Estas «permanências» tinham 
como objectivo um encontro à volta de muitos e variados jogos. 
Às vezes, éramos uns quarenta. O serão, porém, acabava sem
pre com algumas palavras de ordem... e a oração jocista: «Se
nhor, operário como nós ... ». 

«Algumas vezes, umas quatro ou cinco ao longo do ano, 
havia Assembleia Geral no sábado à tardinha. Os jogos não 
faltavam: reuniamo-nos no salão e, ali, durante a primeira 
parte do serão, havia sempre entre nós alguns divertidos que 
tinham preparado um 'espectáculo'. 

«Na segunda parte, havia um tempo de reflexão, em que 
se fazia a avaliação da actividade anterior, e a Assembleia ter
minava com um discurso do presidente, Marcelo, que sabia in
teressar o auditório ... sempre no meio de um grande silêncio. 
Levantava questões, e o debate era sempre interessante. Nunca 
faltavam os aplausos. A seguir, havia ainda a oração jocista. 
Por volta das 22 horas ... , havia um segundo debate, como depois 
de cada círculo de éstudos, lá fora, no seio dos diferentes gru
pos que se formavam de regresso aos seus respectivos bairros». 

Mas a «sede», para ele, não era só esta sala sempre limpa 
e acolhedora. Era, sobretudo, o seu meio ambiente: o trabalho. 
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Ele sabe que Deus Se incarnou, operário como os outros. Para 
ser Seu discípulo, é indispensável dar testemunho d'Ele e do 
Seu amor a todos os trabalhadores. Não se trata de ideologia, 
de sistema, mas de mostrar-se sempre solidário com cada um: 
no trabalho, nas preocupações, no sofrimento, na luta pela jus
tiça, para que os jovens operários não sejam desprezados nem 
explorados. Solidário com cada um deles, com preferência pelos 
mais pobres. 

Alguns dias depois, os seus irmãos serão milhares de re
fugiados na estação de Rennes: é a guerra! · 

Um dia, o Padre Jêgo, que tanto fez para dar a conhecer 
Marcelo Callo, iria acreditar demasiado facilmente nos sonhos 
inteiramente inventados por uma visionária. 

Teresa de Lisieux tinha razão quando se insurgia contra 
as vidas de santos escritas no seu tempo: «Não deveriam dizer
-se coisas incertas, duvidosas ou que não se conhecem. Deve
riam cingir-se à realidade e não à vida que nós imaginamos 
que eles tiveram». 

De acordo com Maria Allée-Viel, antiga jocista, presidente 
da JOCF de Saint-Aubin, Rogério Renoncet, um dos amigos 
mais íntimos de Marcelo Callo, reconstruiu a verdade. Passo a 
citá-lo: 

«Em 1939, criou-se um centro de acolhimento no local da 
estação (um barracão) para os soldados de passagem. Esse cen
tro de acolhimento cresceu, em 1940, com os refugiados do 
Norte e do Leste. Depois, manteve-se até ao «após-guerra» e 
prestou bons serviços aos do S. T. O., também de passagem, aos 
prisioneiros libertados dos «stalags» (campos de prisioneiros de 
guerra não oficiais, na Alemanha - N. da T), tanto agriculto
res como de outras categorias, à responsabilidade da Cruz Ver
melha. E, por fim, ficou até à libertação, para o regresso dos 
deportados, prisioneiros., etc... Vários barracões se foram jun
tando ao longo dos anos. Para tornar operacional esta organiza-
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ção, pediu-se colaboração aos jovens: estar na chegada dos 
comboios, lavar a loiça, limpar os locais, etc., e levar de novo à 
estação os que estivessem de passagem. Tudo isso decorria num 
ambiente excelente de ajuda mútua. Os movimentos juvenis 
mobilizaram-se e a JOC não ficou para trás! Foi assim que nos 
sentimos chamados a dar uma ajuda. 

Nenhum comboio se dirigia para a zona livre. Afirmá-lo é 
inventar um conto que continuará a ser conto, mesmo que seja 
impresso. 

O que é que havia, na realidade? 
Os comboios eram poucos e, por isso, os bilhetes eram 

distribuídos com parcimónia. Primeiro, era preciso conseguir 
uma 'ficha de admissão' na estação... exigindo-se, às vezes, a 
prova de deslocação obrigatória (nascimento, morte, telegrama). 

Acrescente-se a isto todos os sistemas de 'desenrascanço', 
tantos ou tão poucos, que havia, com demasiada frequência, 
passageiros que não podiam pisar o cais da linha Paris-Brest. 
Havia menos problema nas linhas secundárias. 

Portanto, se não se possuía 'ficha de admissão', era im
possível comprar um bilhete. Nesse caso, éramos testemunhas 
de situações difíceis: uma mãe que não podia regressar a Paris, 
um trabalhador que ia ter que faltar ao trabalho, uma criança 
que devia esperar em Montparnasse, etc, etc ... Certamente nos 
deixávamos enganar muitas vezes, mas, perante estes autênti
cos contratempos, verdadeiros ou não, tratávamos de pres
tar serviço. Fornecendo a algum desconhecido a nossa braçadei
ra - 'Centro de Acolhimento' -, permitíamos-lhe o acesso ao 
cais. O interessado corria o risco de ter que viajar entre os va
gões e pagar um suplemento ao revisor. Que importava? Ele 
partia! 

Depois, não havia ;mais do que procurar urna braçadeira 
que nos permitisse a livre circulação no cais. 

É inútil querer pintar a situação com cores bonitas ... 
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O recolher começava às 23 horas, mas, se tivéssemos de 
sair mais tarde, bastaria pedir um salvo-conduto na estação. 
Acontecia-nos esquecermo-nos ou atrasarmo-nos no caminho, 
mas nunca houve problema sério a este respeito. Isso até torna
va mais 'empolgante' a nossa aventura. Éramos novos! 

Marcelo vive! A partir desse momento, ele sabe o que 
quer. Sem procurar evadir-se do seu meio, trabalha nele para 
construir, com todos, uma sociedade verdadeiramente frater-
na ... ». 

«A JOC permitia aos jovens, como ainda hoje, adquirir 
uma certa cultura, a operária, e possibilidade de reflectir e de 
julgar, a partir, não de ideias bonitas, mas de factos concretos, 
com as suas causas e consequências. Tratava-se de aprender as 
regras do jogo da exploração. Há dois ou mais milhões de de
sempregados na França. Porquê tantos?» 

Marcelo é lúcido e afirma com claridade: «Já que estamos 

feitos para viver em sociedade, isso põe a todos a questão da 

Fraternidade, seja qual for a condição social a que pertençam. 

Mas a nós, operários, cabe-nos, antes de mais, a coragem de 

olhar para nós próprios, para vermos se não haverá que prati

car mais a fraternidade». 

VIVA O PROGRESSO, MAS NÃO SEM OS OUTROS! 
O fundador da JOC, a quem perguntaram quantos jovens 

arrancava ele a esse meio operário corrompido, descristianizado, 
ou nunca cristianizado, respondeu: «Eu não pesco à linha nem 
procuro arrancar os jovens ao seu ambiente: trato de mudar a 
água!» Oxalá que os jovens de hoje fossem sensíveis a este 
apelo realista, pois são os construtores de mundo de amanhã. 

Os seus companheiros ainda vivos recordam bem a Qua
resma de 1941. Marcelo tinha rezado e reflectido. Por isso, iria 
actuar a fundo: organiza uma grande ofensiva apostólica. Di
vide a paróquia em sectores e confia aos militantes um determi
nado número de jovens a contactar. Explica, encoraja, vai ele 
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próprio na vanguarda. Além do seu sector, adopta a rua Saint 
Martin, dividindo-a. Três noites de enfiada, cem jovens podem 
participar, desse modo, num retiro. Há sempre caras novas: 
alguns «duros» - como dizem alguns - aparecem na igreja de 
Saint Aubin. Amanhã é Páscoa, Ressurreição, com a fracção do 
Pão, nos estaleiros e oficinas. 

Recentemente, viajava eu no Brasil com um comerciante 
de madeiras. Membro de uma seita, falava-me da Bíblia, expli
cando claramente o seu ponto de vista: «Tudo o que está escrito 
na Bíblia é Palavra de Deus. E a Palavra de Deus tem de se 
cumprir. Ora, na Bíblia está escrito que o mundo será cada vez 
pior: tremores de terra, guerras de toda a espécie entre famílias 
e povos ... ». Que lhe havia de responder para lhe demonstrar a 
estupidez de semelhante interpretação da Bíblia? Disse-lhe que 
começasse a roubar cada vez mais os seus clientes para cum
prir mais rapidamente a Palavra de Deus, tornando, final
mente, o mundo inabitável... 

Não! Cada dia se constrói um mundo novo, o mundo novo 
da Ressurreição. Para o verificar, é preciso penetrar nesse novo 
mundo, como é necessário entrar numa catedral para admirar a 
beleza dos vitrais. Há um lado bonito para ver um bordado: 
então vêem-se aparecer as flores. O mundo pode vir a ser ainda 
mais horrível, é verdade. Dentro de cinco anos, por exemplo, a 
Suíça, praça forte de todos os capitalismos, pode ser arrasada! 
Mas nada impede que um mundo novo, de amor e justiça, este
ja a crescer a cada momento, dia e noite, como dizia Jesus. Só 
o olhar do crente pode dar conta, maravilhado, de tantas res
surreições. Marcelo e os companheiros pressentem que a vitória
da Ressurreição de Cristo só iluminará o que tenhamos cons
truído de fraternidade.

Maximiliano Kolbe, com tantos outros, não terão desinfec
tado o mundo da podridão do nazismo? 

Quanta liberdade gozosa, quanto bom humor, quanta es-
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perança no coração daqueles jovens jocistas! Não, eles não 
tinham esquecido a palavra atordoadora do jovem Padre Car
dijn: «Um jovem operário vale mais do que todo o ouro do 
mundo!» (hoje teria dito, sem dúvida, «mais do que todo o 
petróleo!» ... ). 

Marcelo Callo contagiava esta felicidade. Rogério Renon
cet, um jocista de então que ainda vive, lembra-se disso como 
se fosse ontem. João Paulo II beatificou um mártir, não um 
santinho dócil no fundo do seu nicho, nem uma múmia, mas 
um construtor de felicidade para todos. 

Hoje, cinquenta anos depois, o jovem amigo de Marcelo 
conta assim: 

«A festa de Todos-os Santos! Sabias que o Marcelo me fez 
tomar consciência de toda a sua grandeza? Em 1941, o teu 
irmão (esta carta é dirigida ao João) tinha decidido levar a 'sua 
rapaziada', nesse dia, ao cinema 'Celtic' da rua Saint-L?�is,
onde passava um belo filme cujo nome não recordo. Anunc1e1 a 

· notícia em casa. Minha mãe levou a mal a coisa: a tradição
mandava que, nesse dia, se fosse aos cemitérios (os dois) de
carro eléctrico, para estar de volta à hora de Vésperas, que
nunca mais acabavam, com um sermão que nos punha os cabe
los em pé. Recordo uma homilia do pároco em que se fazia
alusão a um corpo em estado de putrefacção, servindo de pasto
aos vermes ... E voltávamos a casa tendo o gelo como música de
fundo na noite, de coração oprimido ...

Posto ao corrente da atitude de minha mãe, o Marcelo
veio a nossa casa e tratou de explicar que a festa de Todos-os
-Santos era, antes de mais, um grande dia de festa. Ele era
muito aceite pelos meus pais e tinha grande influência neles.
Soube fazê-lo tão bem que fomos divertir-nos, com ele e com
outros amigos, ao cinema. Ficou combinado que, no Domingo
seguinte, o nosso passeio seria ao cemitério do L�ste: o que de
facto fizemos ... Depois do espectáculo, chegámos as cmco horas

a Saint-Aubin para as Vésperas. Tal acontecimento deu que 
falar na paróquia e o Padre Martinais recebeu as queixas: 
'TINHAM VISTO JOVENS JOCISTAS IREM AO CINEMA NO 
DIA DE TODOS-OS-SANTOS!'. 

Como é que, depois do sucedido, não havíamos de celebrar 
com maior fervor o dia 1 de Novembro... e, depois da morte do 
Marcelo, com maior emoção?! 

Isto foi para mim uma nova descoberta ao lado do Marce
lo. Foi através da JOC, mas também muito com ele, que apren
di a oferecer a minha Missa, a descobrir esse laço extraordiná
rio que me faz filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e a ir na 
vanguarda levar a Boa Nova, sendo sobretudo portador de ale
gria! 

Os jocistas descobriram - dom de Deus - o tesouro 
escondido no campo, no mais íntimo do seu ser, essa realidade 
viva donde brota «uma acção que é minha, mas não s6 minha».

E esta acção, que não é só minha, é de Cristo Ressuscitado: 
Cristo não está à frente nem atrás, está em nós. No Seu regres
so, manifestará que estava presente. 

O que acho extraordinário em Marcelo Callo é que ele 
não é militante de um sistema: o seu combate nasce do mais 
profundo do seu ser, da sua relação com Cristo vivo que o põe 
em contacto directo com os seus companheiros. O que está etn 
primeiro lugar, não é fortalecer a organização da JOC, mas es
te ou aquele jovem, em concreto. Prontifica-se a deixar tu
do para ir ao encontro dele. Dá tudo. Um dia, quando a mor
te vier, não lhe roubará coisa alguma, porque há muito que ele 
terá dado tudo! O Marcelo sente intensamente o apelo dos com
panheiros. «Ainda hoje continuam a exercer-se pressões e a 
haver vexames. Nós, jocistas, numa latitude ou noutra, sa
bemos disso. Custa-nos caro levar o nosso emblema, aderir a 
um sindicato que responde melhor ao conceito que temos da 
vida» .. 



Para os jocistas é muito necessário arregaçar as mangas 
com todos, sim, com todos os jovens de boa vontade·, os «tag-
gers» de hoje. 

Sabe muito bem qual o lugar do padre neste combate pela 
fraternidade e pela justiça, sem a qual o amor não pode existir. 
Uma noite, pede conselho a seu irmão João, ainda seminarista, 
sobre uma acção a empreender. O futuro padre respo.nde-lhe -:
segundo parece - com uma explicação �da apre�d1da nos h
vros. Marcelo escuta com atenção. Depois, sem dizer palavra, 
dá meia volta e vai-se embora. 

Para a «sede»!. .. 
Naquele momento, João julgou adivinhar o que ele pens�

va das reflexões do mano: «Fala, fala!. .. » Ficará militante lei
go, homem de acção, inserido na massa humana a tempo intei-
ro ... 

Muitas vezes, ao logo de cinco ou seis anos, quase todas 
as noites regressa a casa por volta das 11 horas. A �ãe fica
preocupada... O mais velho trata de conye�c�r. o mais novo:
«Bem sabes que a mãe fica preocupada». E mutil: Marcelo vol-
tou à «sede» 

É como leigo, baptizado, membro da Igreja que quer ser-
vir a Cristo. Marcelo compreende-o por ter reflectido muito so
bre isso. Escreve no seu caderno de apontamentos: «Como mem

bros do Corpo M(stico, somos responsáveis por aqueles que nos 

rodeiam». 
Descobre cada vez melhor a importância da comurudade: 

daqueles e daquelas que, unidos na mesma fé, na mesma ale
gria, na mesma esperança (naquele tempo, dizia-se •�o mesmo
ideal'), são fortalecidos pelo Espírito Santo que os envia aos ou-
tros, seus irmãos. 

De todos os corações brotam «slogans» ardentes. Repetem 
uns aos outros: «A tua raça é raça divina!». «Cristo é teu irmão, 
és filho de Deus!» 
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Nos dias 16, 17 e 18 de Julho realiza-se, em Paris, o 
Congresso do l()Q aniversário da JOC. Oitenta e cinco mil rapa
zes e raparigas invadem Paris. 

Ouve-se cantar no Metro: «Vamos com coragem!» «Que 
nada nos faça parar! Viva a JOC!». Milhares de jovens vivem 
juntos uma experiência de Igreja: a mesma fé, o mesmo entu
siasmo, o mesmo sentido da dignidade do homem, do trabalha
dor; a mesma alegria, o mesmo desejo, a mesma paixão de 
comunicar aos outros a mensagem do Libertador. Uma solida
riedade misteriosa, mas real, existe entre Cristo e o cristão; 
portanto, também entre os cristãos. É o que afirma repetida
mente S. Paulo. 

De Paris, Marcelo volta a Rennes entusiasmado. Por 
muito tempo, ouvirá ressoar nos seus ouvidos as palavras de 
Fernan Bouxon: «Haverá, nestas bancadas, jovens felizes capa
zes de nos alentarem, partidos políticos que nos favoreçam, 
intelectuais que nos ajudem?» 

«Outros, dentro da classe operária, podem ter essas van
tagens, mas nós só temos os nossos braços e os nossos corações. 
E, além disso, desde que, há dez anos, empreendemos a nossa 
luta, há Alguém no meio de nós. Ele está nestas bancadas, 
entre os Seus companheiros trabalhadores: é o carpinteiro de 
Nazaré. A Sua mão segura a nossa!» (Marcelo Callo encontrava
-se ali, no meio dos seus companheios). 

«Um dia - conta o João - quando andava a correr com 
um rapazinho, de repente encontraram um grande tronco de 
árvore que lhes vedava o caminho. O companheiro hesita, mas 
Marcelo está ali para lhe dizer: «Salta!» E o obstáculo é supe
rado. O que soube vencer o medo fica admirado ... Toda a vida 
do Marcelo serviu para levar os outros a fazerem coisas que 
não teriam feito, a superarem-se a si mesmos. 

Há seis anos, no Brasil, onde escrevi este capítulo, um 
jovem operário de vinte anos encontra-se na rua com dois ou 
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três drogados. Trava amizade com eles. Sem rodeios, Nélson -
é o seu nome - fala-lhes do Evangelho. Com o seu dinheiro de 
jovem trabalhador, aluga uma casa, acolhe nela os seus amigos 
da rua, vive com eles. Pouco a pouco, recuperam a saúde. A 
Casa da Bondade - assim se chama - cresce até multiplicar
-se por dez no espaço de alguns anos. Como sempre, tudo parte 
de um pequeno núcleo, de um grão de mostarda. 

Em Rennes, foi a JOC, graças ao Padre G. Forget e al
guns jovens, e a JOCF, com o Padre Mouezy e cinco ou seis 
raparigas, empregadas domésticas, empregadas de escritório ou 
operárias das fábricas. Todos estes jovens compreendem, de 
repente, como uma revelação, a dignidade do trabalhador por 
ser filho de Deus. Deu-se então, atesta Roberto Favrais, a ne
cessidade irresistível de ir dizê-lo a todos. Nada fácil esta 
missão, porque, no mundo operário, ser jocista é ser um «ama
relo» (indivíduo que recusa tomar parte na greve - N. da T.),
um traidor da classe operária. É estar abertamente do lado dos 
patrões e dos padres ... 

Que um mundo novo continue a construir-se com a Igre
ja, fermento no mundo do trabalho! A Igreja, farol no mundo! 
«Magnífica comparação, diz o Abbé Pierre, mas se um farol 
apagado é um perigo para todos os navios, a Igreja, �em amor 
e sem justiça, é um perigo para a Humanidade!» E urgente 
compreendê-lo nesta hora decisiva. Amanhã será demasiado 
tarde. 

Oxalá o Marcelo seja luz para todos os jovens de hoje que 
dizem: «Só acredito em mim»; para todos o jovens que só crêem 
numa solidariedade concreta! O Marcelo não é suficientemente 
conhecido ... 

Sim, que Marcelo o repita aos milhares de jovens de todos 
os países, de acordo com o Cardeal Etchegaray, presidente da 
Comissão Internacional Justiça e Paz: «Que se multipliquem os 
aventureiros da Esperança!» 
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Todas as Bem-aventuranças começam assim: «Felizes! Fe
lizes!» ... Segundo o hebraico, a tradução correcta seria repetir: 
«Eia! Erguei-Vos!» 

Bush não quer pôr ponto final ao fabrico das armas. E a 
França também não... Isto seria afundar todo o sistema 
económico mundial dos nossos dias! 

De facto, Carlos Carretto tem razão: «Já não digais: 'Tudo 
vai desabar!', mas sim - e é verdade -: 'Está tudo por terra', 
e então compreendereis que é muito mais interessante e 
agradável sentir-se construtores de um novo amanhã do que ser 
defensores de um passado envelhecido e envergonhado» que 
caminha para o seu destino. 
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o 
MARCELO CALLO E MARGARIDA DERNIAUX 

Acontece, por vezes, que, depois de um encontro, mesmo 
nas igrejas, as pessoas começam a aplaudir ... Então eu, depois 
de um momento de surpresa, ponho-me também a bater palmas 
com todas as minhas forças. Os aplausos redobram e há olhos 
que brilham, um tanto marotos e curiosos. É preciso explicar 
bem as coisas, fazer rir e, ao mesmo tempo, reflectir. 

Pergunto: «Vocês sabem o que um rapaz diz a uma rapa
riga? 'És a minha alegria, és a minha vida; sem ti não sou 
nada!' Às vezes, o rapaz mente ... 

Sabem o que uma rapariga diz a um rapaz? 'És a minha 
alegria, és a minha vida: sem ti não sou nada!' Também pode 
acontecer que a rapariga minta ... Mas, às vezes, ambos dizem a 
verdade e, nesse caso, temos um casamento feliz!» 

Na prisão de São Paulo, depois de ter falado a várias 
centenas de presos, exclamei em voz alta: «Sabeis, meus ami
gos, o que um rapaz diz a uma rapariga e o que uma rapariga 
diz a um rapaz? Às vezes, a rapariga e o rapaz estão a men
tir ... Mas Deus, quando diz a uma pessoa chamando-a pelo seu 
nome: 'És a minha alegria, és a minha vida, Pedro, José, An
dré, Luís: sem ti não sou nada!', Deus nunca mente!». Naquele 
momento, vi um preso chorar! ... 

O conhecimento de Deus não depende do saber, mas an
tes do coração. A criação do Universo começou provavelmente 
há quinze mil milhões de anos... Todos os seres vivos têm a 
mesma origem: são primos. A Vida não tem senão um Pai. S. 
João diz: «Deus é Luz, Vida, Amor». Durante dez mil milhões 

de anos não existiu senão o cosmos, o mundo da luz, da energia 
- em termos modernos. Há três mil milhões de anos, apareceu
a Vida. Por fim, no coração da Vida aparece a sexualidade, o
Amor. Pouco a pouco, Deus foi ensinando ao homem o que é o
amor. A alma, o fundo do meu ser está destinado a viver o
amor no tempo e por toda a eternidade. O amor não é algo
intelectual; manifesta-se, antes de mais, ao nível de uma pre
sença. O tacto é o sentido essencial do amor.

«A verdadeira vocação dos homens, escreve Marcelo Callo, 
é a vida familiar. Deus quis fazer da Humanidade uma grande 

Fraternidade a partir da fam(lia». 

A sexualidade é problema que interessa a todos os jovens. 
Os padres repetem que Deus fez o homem e a mulher para se 
amarem. Depois, prega-se que não se pode desejar uma mulher, 
como se Deus tivesse criado o homem e a mulher e lhes dis
sesse: «Sobretudo não vos toqueis!» 

Os jovens pedem com insistência uma explicação. 
Em primeiro lugar, ser crente não é acreditar que Deus 

existe, mas sim que eu existo para Deus. Ele conhece-me pelo 
meu nome, quer-me feliz, livre. Um Deus encafuado no «Seu 
céu» não interessa absolutamente a ninguém. A minha existên
cia devo-a a uma escolha particular de Deus que quis que eu 
exista. Deus - o amor - proibir-me-ia de fazer amor? Isso não 
pega! Sim, é preciso explicar. 

É preciso não confundir sexualidade com genitalidade. A 
diferença é enorme! A sexualidade é o que faz com que se seja 
rapaz ou rapariga. Não só quanto aos órgãos sexuais, mas em 
todo o meu ser e comportamento, «naquilo que sou». É o que 
faz com que física, psicológica e espiritualmente se seja homem 
e mulher. Deus assim o quis. À imagem de Deus!... Claro, à 
imagem de Deus. Mas cada um é-o de maneira única. 

A genitalidade é o que diz respeito ao exercício da sexua
lidade, a partir dos órgãos reprodutores, o que vai permitir que 



um homem e uma mulher se unam, experimentem normal
mente prazer, para criarem com Deus um novo ser vivo. A 
genitalidade é uma linguagem, só uma linguagem, orientada à

comunhão, ao amor de dois seres. 
Dizer, depois disto, que Deus proíbe desejar e amar-se 

merece evidentemente uma explicação. Com efeito, Deus -
como diz Georgette Blaquiere - não impede, mas proíbe, no 
sentido de proteger algo que é precioso. «As leis de que falam 
os católicos estão feitas para proteger essa coisa maravilhosa 
que é a sexualidade humana e, no âmago da sexualidade, a !. prática da genitalidade. É preciso não reduzir a sexualidade ao
acto de fazer amor, porque, então, que diferença haveria com os 
animais? O amor humano é uma coisa completamente diferente 

' da satisfação do instinto. Não, o homem não é um macho nem 
a mulher uma fêmea». 

«São três as características do amor humano nos seus 
começos - escreve Marcel Légaut: a alegria, o dom definitivo, o 

,11/ desejo de posse e de identificação. Existe uma boa dose de ilu
são a rodear o amor nascente, quando aquele que ama julga 
conhecer já o outro quando ainda se ignora a si próprio... O 
conhecimento do outro leva a verificar as diferenças, as distân
cias irredutíveis entre os esposos. Estas devem ser aceites e 
assumidas». 

«O amor de Deus - escrevia Marcelo Callo - tinha dis-

( 
posto todas as coisas no mundo para que assumfssemos a nossa

existência e a nossa felicidade. Os homens, porém, serviram-se 

, disso para semear a desordem e o ódio».

Deus, o Amor infinito! 
«Tudo isso não seria n'Ele o vestígio de uma acção ligada 

a Ele, mas que, por muito inseparável que ela fosse d'Ele, não 
deixava de ser d'Ele; uma acção que por muito íntima que ti
vesse sido n'Ele, não Lhe era, no entanto, necessária? É reflec
tindo sobre a Sua acção criadora que o homem pode pressentir, 
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ao longo deste movimeNto, a realidade impensável que, desde os 
tempos mais remotos e com as expressões mais diversas, cha
mamos Deus» (M. L.). 

Que intimidade a de Deus com o homem! «Quando Moisés 
perguntou o nome a Deus e Deus lho revelou, exclamou diante 
de Moisés que Ele era o Deus de misericórdia, e a palavra 
«misericórdia», em hebraico, é a mesma que uterus. É como se 
Deus tivesse dito «Eu sou entranhas de mãe, chamo-Me 'En

tranhas de Mãe', Fonte de Vida». 

Marcelo Callo quer viver a sério esse chamamento a rea
lizar o plano de Deus. «Sejamos cada vez melhores - escreve 
ele à Margarida - para estarmos preparados para desempe

nhar a missão que Cristo espera de nós. Onde encontrar uma 

tarefa mais nobre do que a de poder associar-nos à obra de 
Deus?» 

Numa carta escrita na Alemanha, o Marcelo revelará, um 
dia, que há muito que rezava para que o Senhor lhe deparasse 
uma esposa digna da sua fé. 

No fundo, os jovens de hoje estão muito preocupados em 
escolher o melhor. Daí que haja muitos casamentos à experiên
cia. Tentemos não condená-los. Esta maneira de fazer as coisas 
não é inteiramente negativa. Há tantos e tantos divórcios que /J
os jovens acabam por dizer: «Vamos experimentar». É preciso // 
compreender os novos. Se dois jovens vivem dessa maneira, não 
quer dizer que vivam necessariamente na impureza ... Impureza 
é deitar a mão ao outro e servir-se dele para prazer pessoal. 
Também se pode ser impuro desse modo fora do casamento: é

amar o outro pelas vantagens que dele se possam tirar. Esses 
jovens estão, contudo, entulhados no pecado que chamamos ori
ginal. Georgette Blaquiere utiliza aqui uma imagem elucidativa: 
«Suponhamos, diz elà, que um pai de família, querendo dar 
uma alegria aos seus filhos pequenos, lhes compra, para o Na-
tai, um comboio eléctrico que guarda, em Outubro, dentro de 
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um armário. Os miúdos descobrem-no e brincam com ele como 
podem. Adivinha-se a pena do pai que sonhava com ser ele a 
dar-lho, explicar-lhes o mecanismo e brincar com eles. Os pe
quenos, afinal, tinham-se apoderado daquilo que o pai queria 
oferecer-lhes ... Portanto, é impossível que Deus não se entristeça». 

Marcelo Callo sabia tudo isso por ele próprio ter reflectido 
e aprendido no meio de tantos encontros com jovens. Uma 
antiga jocista que o conheceu muito bem, confiou-me, um dia, 
que muitas raparigas tinham os olhos nele, que ela própria 
(hoje religiosa) tinha sonhado com um casamento no tempo em 
que se dava com ele e andava com ele nos encontros das vizi
nhanças: «As raparigas sabiam por intuição que o Marcelo não 
podia enganar. Tinham razão». 

«Não, eu não sou daqueles que se diverte com o coração 

de uma rapariga, escreve Marcelo. O meu amor é puro e nobre.

Se esperei vinte anos para me dar com uma, foi porque sabia 

que, começar antes, não era verdadeiro amor. Devemos dominar 

o coração para o entregar intacto àquela que Cristo nos desti

na».

É normal sentir-se atraído - o rapaz por uma rapariga e
a rapariga por um rapaz -, mas o que não é normal é traduzir
logo essa atracção por uma actividade genital. Durante a ado
lescência, rapazes e raparigas sentem um certo temor uns pelos
o�tros e esse medo traduz-se como se pode ... tanto pela agressi
vidade como pelo galanteio. Quem é o outro? Nesse momento,
alguns procuram segurança e voltam-se para alguém do mesmo 
sexo: «São como eu ... Não me vão surpreender». Criam-se, en
tã�,. certas necessidades falsas que podem ir muito longe, dese
quilibrando profundamente um jovem: «Vou ficar uma crianci
nha se não experimento!» É um jogo muito perigoso. Se não se 
deve tocar, é porque se trata de coisa reservada, porque dema
siado belo. O corpo de uma mulher ou de um homem não é 
para pôr em saldo. Nem para vender! 

60 

Marcelo manifesta as suas convicções sem medo. 
Um dia, em que havia um casamento, o acompanhante de .\' 

honra do noivo falhou. Quem poderia substituí-lo? Pediu-se ao 
Marcelo, se bem que não estivesse sequer entre os convidados. 
Qualquer outro teria respondido: «Que se arranjem!» ou: «Não 
tenho fato adequado ... », o que era verdade. Mas, não pensando 
senão na atrapalhação dos jovens esposos, pede licença ao pa
trão, sacrifica o ordenado de um dia de trabalho e lá vai ele 
para dar gosto! 

No banquete, há convivas de todas as opiniões e de todos 
os meios. Bebem, riem e cantam toda a espécie de canções. 
Chega a vez de ele animar a festa, a boda. Com a sua bonita � 
voz, começa a cantar a linda canção de bodas ró r· a JOC. 
Há sorrisinhos tr c1s as, irónicos, em quase toda a sala!... Sem 
se dar por aludido, Marcelo continua tranquilamente até ao 
fim. 

«Nem ele pensava - escreve mais tarde uma rapariga -
que, com a sua canção cristã, dava coragem a alguns corações 
que o rodeavam e os consolava fazendo-lhes ver que, apesar de 
tudo, ainda havia alguns jovens capazes de não profanar o 
amor. Era a primeira vez que eu me encontrava, assim, com 
um militante jocista cem por cento. Foi tal a impressão que, a 
partir daquele momento, quis conhecer a JOC». Dito e feito: 
sem esperar mais, ela entrou neste movimento da Acção 

lf 
Católica. 

E, depois, nunca escondeu que fora ela, um dia, a con-
quista da bravata do Marcelo! 

«Não gosto de abusar da palavra amor e de a exibir sem 
discreção nem discernimento - escreve Marcel Légaut. Mas se 
evito empregá-la e banalizá-la, como faz habitualmente o seu 
uso abusivo, em troca esforço-me por sugerir tudo o que uma 
vida espiritual autêntica exige de respeito pelo próximo, de 
verdadeiro interesse por ele: atitudes não só exteriores mas 
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também interiores que deixam adivinhá-lo e lhe dão a sua 
dimensão. Não, nas relações com o outro não falo facilmente de 
amor. Insisto mais na responsabilidade que isso implica e que 
daí nasce, do que n� mandamento de Deus e no juízo, como 
muitas vezes se faz. E preciso dizer 'sim' a Deus. O caminho do 
Senhor exige um domínio de si mesmo alegre e forte. Não se 
trata de servir a lei por ser lei, mas de ser fiel à verdade do 
nosso ser, àquilo que levamos em nós ... ». 

Marcelo Callo ouve muitas confidências. A franqueza do 
seu olhar, o calor amigável dos seus apertos de mão abrem os 
corações. Um dia, um rapaz vem consultá-lo. Trata-se de uma 
história séria, de uma paixão que começa a despertar. Marcelo 
aproxima-se, ouve, cala, olha, deixa de respirar e fala. O jovem 
sente-se penetrado pelo olhar de um coração compreensivo 

I / quando Marcelo trata de explicar: «Ainda és impaciente, coléri

co ... Espera, pois, um pouco e procura corrigir-te para a tua fe

licidade e a dela». 

/ 

«Hoje, o que os mais novos desejam é estabelecer com os 
outros relações que os satisfaçam. Mas também querem com
preender, tratar de descortinar porque é que às vezes a coisa

, 

' ' 
resulta e outras não. E muito importante para preparar o futu-
ro. Muitos estão em «panne» existencial. Reflectindo, percebe-se 
que a sua crise nasce de que eles não tiveram, naquela fase 
fundamental da adolescência, ocasião de compreender o que 
acontecia neles e nas suas relações. Viveram demasiado des
preocupados em relação ao futuro. Um dia, estendem-se a todo 
o comprimento ... Devia-se ajudar mais os jovens a compreende
rem isso no domínio da vida de relações, tal como os ajudam a
conhecer e a comprender tantas outras coisas na escola» (Fran

çoise Sand).

Na Alemanha, o Marcelo tem conhecimento de que um 
amigo corre o risco de ir demasiado longe. Também acaba de se 
apaixonar ... O Marcelo não tarda em escrever-lhe. A carta dá 
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resultado: não é fácil oferecer resistência a este amigo tão ar
dentemente apaixonado pelo seu verdadeiro bem. 

«Senti-me feliz - escreve-lhe Marcelo - de saber que os 

teus sentimentos não mudaram em relação à N. .. Continua a 

ser delicado, muito delicado, de modo a não decepcioná-la. 

Aplica-te e dedica-te a fundo, de modo a seres digno dessa 

rapariga. Não faças nada sem pensar. Não queiras lançar-te 

demasiado depressa. Mais vale esperares, se achas que ainda 

não estás suficientemente preparado. Pede a Jesus Cristo que te 

dê luz, que te faça ver se é realmente essa a rapariga que te 

convém ... Pensa um pouco no seu desespero se, depois de lhe te

res confessado o teu amor, acabas por deixá-la. O passo que 
vais dar é muito importante: comprometes-te por toda a vida. 
Conta com as minhas orações». 

«A gratuidade da relação é própria da amizade. O amor 
exige a duração necessária ao seu crescimento, que vai permitir 
que, num determinado momento, um diga ao outro: 'Que plano 
tens quanto à nossa relação?' É o que se chama o compromisso. 
O amor não se aprofunda se não pode dispor da força do com
promisso. Hoje em dia, é uma das dificuldades da coabitação: 
querem aprofundar o amor sem darem conta de que, ao pres
cindirem do compromisso, estão a enfraquecê-lo» (Françoise 
Sand). 

Os pais' de Marcelo. Callo, um lar exemplar, contam para 
breve com lindas festas de família. A meados de Junho de 1943, 
as duas irmãs gémeas de Marcelo, Maria Bernardette e Ana 
Maria, farão a Profissão de Fé. Quinze dias mais tarde, João, o 
mais velho, será ordenado padre e, por altura da primeira Mis
sa, tornar-se-á oficial o noivado do Marcelo com a Margarida. 

Há bastante tempo que ele anda a rezar muito a Cristo 
que lhe ponha no caminho uma rapariga ideal. Ele tem ideias 
muito suas sobre o casamento e sonha em partilhá-las, mas não 
com qualquer uma ... 
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No fim do ano de 1941, realiza-se o seu desejo ardente: 
chama-se Margarida. A maior alegria do Marcelo é poder co
mungar ao lado da sua futura esposa. Dentro em breve, isso 
será um facto decidido, definitivo: ei-los noivos de coração! Mas 
que paz! Deus faz parte da festa! 

«Do mesmo modo que, ao revelar-me àquele a quem amo, 
graças ao que ele representa para mim, eu me encontro e me 
aceito, assim é também quando me abro a Deus com palavras 
vividas que a Sua presença em mim me permite e me incita a 
pronunciar. Tanto mais que se trata de palavras expressamente 
criadas e, ao mesmo tempo, criadoras daquilo que sou ... ». 

«Assim como as palavras que, pela minha presença, aque
le que me ama é levado a dizer-me, me penetram e impres
sionam muito para além do que posso imaginar, assim também 
o que Vós dizeis, 'meu Deus', através dos bons pensamen
tos que nascem em mim, me chama para além dos limites
do que oiço e me leva mais além dos horizontes do meu olhar»
(M. L.). 

O Marcelo e o Margarida, noivos, acabam de pôr no dedo 
/ um do outro o anel jocista. Não há dúvida de que se amam ver

dadeiramente. Mas também sabem que são fracos. Reconhecem 
que, sem a presença de Deus, até os melhores corações não 
conseguem caminhar muito tempo sem falhar. 

No sacramento do matrimónio, Deus entrega um ao outro, 
o homem e a mulher, como um presente precioso: «Aqui tens a
tua mulher; aqui tens o teu marido!». Não se diz: «Tomo-te», 
mas sim: «Recebo-te como esposa. Recebo-te como esposo». Esta 
bênção de Deus merece-se. O noivado não é o casamento. Além 
disso, nesse dia, os dois vão impor-se, de comum acordo, pru
dência nos seus encontros e nas manifestações de afecto. Com 
quanto amor se dão e se confiam um ao outro nesse gesto de 
pôr o anel! É já uma comunhão que, um dia, hão-de selar com 
urna alegria indizível. Infelizmente, as festas de meados de 
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Junho não se realizarão: a partir de meados de Março, é forçoso 
partir para a Alemanha. 

Temos de ler a Bíblia... O homem, Adão, tem todo o 
poder. Tudo lhe pertence. Nada lhe falta. No entanto, não pode 
viver. Feitos à imagem de Deus, levamos essa espécie de instin
to do amor. Não somos felizes senão na medida em que amamos. 
realmente com um amor que se dá e que se oferece. Então, 
Deus colocou a mulher perante o homem (uma mulher em pé) 
para que possam olhar-se e amar-se. 

Que diz o homem? - «Agora sim, esta mulher é osso dos 
meus ossos!». Esta rapariga, a Margarida, diante do Marcelo, é 
um ser único que Deus formou com todo o Seu amor para a 
chamar a penetrar no amor verdadeiro que é dom de si mesmo. 
O Marcelo reconhece-a como uma irmã em humanidade. Ao 
reconhecê-la, o coração da Margarida volta-se para ele. Mas ele 
não vai logo fazer amor com ela. Vão trocar impressões. Lá virá 
o dia em que, à falta de palavras, terá lugar a linguagem da
genitalidade, isto é, a união carnal será, entre os dois, como a 
linguagem desse amor que nasceu entre os seus corações. Uma 
linguagem privilegiada, magnífica, mas, apesar de tudo, uma 
linguagem muito pobre, que não é o essencial da sexualidade. 

Já na Alemanha, o Marcelo bem depressa pede à Marga
rida que lhe envie uma fotografia: quer viver junto dela, com 
ela. 

«Há encontros profundos entre dois seres que, para se 
realizarem e se desenvolverem, exigem da parte de ambos mais 
do que eles saberiam manifestar através do seu comportamento, 
mais do que poderiam vislumbrar. O que entra em jogo nesses 
encontros, é todo o seu ser em vias de se tornar ele próprio na 
singularidade do seu mistério. Ninguém pode dirigi-los nem 
despertá-los sob pena de os falsificar» (Marcel Légaut).

Pode adivinhar-se facilmente o desgarramento de coração 
no dia em que, na prisão de Gotha, o Marcelo teve de rasgar, 
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sob ameaça, as fotografias e as cartas da sua namorada. Duran

te muito tempo ainda vai conservar alguns fragmentos de fotos 

dentro de um saquinho de pano que levava dissimuladamente 

ao peito. Algum tempo depois, um deportado russo arrancar

-lhe-á §:lstas últimas relíquias e, nesse dia, ele vai chorar ... 

Pensa continuamente nos seus, na Margarida. Para ele, 

não se trata de uma vaga lembrança, mas a recordação cons

tante de uma comunhão ardente de corações. 

«Que felicidade - escreve - quando à noite posso estar 
contigo, porque falo contigo antes de adormecer! A minha felici
dade é total quando, Domingo de manhã, falo de ti a Cristo 
durante a Missa e posso, depois, dizer-te finalmente, na minha 
carta, tudo o que o meu coração pensa. À noite, depois de rezar, 
Cristo deixa que me entretenha contigo: penso que estás a meu 
lado, que me falas... Tu és a minha alegria, és a minha vida: 
sem ti não sou nada!» 

Ainda existem lares felizes porque ainda há jovens que se 

falam sem mentir. 
Se, lá tão longe, lhe chegasse a notícia de que a sua 

namorada podia ser deportada ou submetida a uma grave ope

ração, Marcelo deixaria de viver: "Tu és a minha vida!» 
"As horas - escreve ele nessa altura - vão passando 

ora tristes ora alegres». 
Nunca se revolta. Sabe-o e afirma-o: 

«Para construir algo de sólido e perdurável, é preciso so
frer e preparar o futuro nas dificuldades. Aproveito estes meses 
de sofrimento para me formar e enriquecer. É aqui que o tempe
ramento se aperfeiçoa. Creio que, ao voltar à minha terra, serei 
capaz de constituir, com a ajuda de Cristo, um verdadeiro lar 
cristão. Já vês, Margarida: Cristo não permite a provação senão 
àqueles que Ele ama. Mas o sofrimento dura pouco. É sempre 
prelúdio de uma grande felicidade. Cristo, antes de nos unir no 
matrimónio, quer purificar-nos, não nos achando talvez bas-
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tante preparados, e porque Ele quer, para continuar a Sua obra 
criadora, corações generosos, fortalecidos no sofrimento. Neste 
momento, está a provar-nos para purificar o nosso amor para 
que funde um lar sólido, bem cristão». 

O centro do cristianismo não é, evidentemente, o amor à 

cruz. Isso seria cair num masoquismo insuportável... O centro 

do cristianismo é o amor. 
E de um amor autêntico, como consequência infalível, 

brota a cruz inevitável. Para o compreender, basta ler o Evan

gelho. Jesus passou a Sua vida a curar, a aliviar (é preciso 

imitá-Lo!). Não canonizou senão um sofrimento: o que acompa

nha a luta pela justiça. 

Na colecção de cartas, que tenho a dita de possuir em 

fotocópia, Marcelo escreve: 

«O exílio é muito custoso para a minha alma, sobretudo a 
determinadas horas ... Mas não está Cristo comigo? Quanta for
ça, quanta consolação ao senti-Lo a meu lado nas horas mais 
sombrias! Que alegria pensar que, no meu regresso, ambos 
construiremos um belo lar cristão, em que Cristo vai ter o 
melhor lugar! Que maravilhosa existência os dois vamos viver, 
ou, antes, os três porque Cristo estará sempre connosco!» 

Enquanto espera, lutará com toda a tenacidade do seu ser 

pela felicidade de todos. 

A um jovem de dezassete anos, que um dia me pergunta

va porque é que eu não ficava tranquilo no meu quarto, respon

di: «Primeiro, porque não tenho quarto! E, depois, porque como 

é possível ficar tranquilo quando sei, pela fé, que é a fraterni

dade construída sobre a justiça que vai permanecer iluminada, 

penetrada e consagrada pela vitória de Cristo ressuscitado?! 

Trabalhar pela Eternidade! Por ela, meu amigo, vale a pena 

arregaçar as mangas!» 

Que pensas disto, amigo leitor? 
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Era assim, com a tenacidade de todo o seu ser, que o 
Marcelo lutava pela felicidade de todos. 

O teatro vai-se organizando - «A Cortina do Exílio». Ele 
não hesitou um segundo em participar: - «Presente!», disse, 
como quando era escuteiro. Uma presença inteligente: revela 
claramente os seus gostos na escolha das peças. a representar. 
É preciso tomar uma decisão? Ele actua sem tardar. «Alguns 
queriam que o teatro fosse misto! Recusei categoricamente!» 

Naquele tempo, em Rennes, os rapazes e as raparigas da 
JOC actuavam separadamente. Fazer doutro modo seria um 
escândalo. Marcelo não é um beato, mas «as mulheres que há 
por aqui - explica ele - são muito pouco interessantes. Acabei 
por ter razão e, agora, os colegas já não falam nisso!» 

Na verdade, ele não sofre senão com o mal que pode de
sorientar os corações, destruir o verdadeiro amor, o único que 
pode criar a autêntica felicidade dos lares de amanhã. 

O que o faz sofrer são os rapazes de linguagem ordinária, 
cujos lábios destilam sempre desprezo ... São as mulheres que 
procuram desencaminhar os deportados. Outras vezes, é uma 
peça libertina representada por uma trupe de passagem. Tudo 
isso fere directamente o coração do Marcelo. 

À força de persistência, acaba por criar um ambiente são 
e alegre: «Na nossa associação francesa, isso não acontece por
que estamos à frente alguns rapazes firmes e sabemos pôr de 
lado tudo quanto não é amor humano autêntico». 

Desse modo, renova sem cessar, à volta dele, o ar res
pirável: sabe abrir janelas e deixar passar uma corrente de ar. 

«O mal ronda à minha volta, a todo o momento - es
creve Marcelo. Longe de ter domínio sobre mim, desgosta-me 
profundamente. Levo impressa para sempre, no meu coração, a 
imagem da minha Guida (e se ele sabia, o operário da rua Pr�
Botté, o que era imprimir bem!). Quantas vezes não encontrei 
junto de ti, a coragem e a consolação! Sacrifico tudo quanto me 
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rodeia com tal de guardar intacto o meu coração de ser digno, 
com Cristo, de viver a teu lado. És a minha felicidade, o meu 
anjo da guarda. Quando vêm as tentações, tu estás ali, ilumi
nando a minha vida, e o mal desaparece depressa». 

Marcelo faz esta confidência: «Muitas vezes, quando, à 
noite, regresso à tenda, sinto-me cansado e desamparado. Há 
dias em que estou esgotado; mas, depois de alguns minutos de 
reflexão, reconheço que a minha atitude não é 'bonita' e reajo 
para ser digno da minha namorada. Felizmente, Cristo está 
sempre comigo e as tuas boas orações trazem-me, através d'Ele, 
a inapreciável consolação que me sustenta. É mesmo a tua ima
gem radiosa a que ilumina os meus passos nesta terra de exílio. 
Estou contente por te dizer hoje que, apesar de todas as oca
siões e más tendências, o teu Marcelo continua sempre a portar
-se bem. O meu amor pela minha namoradinha ficou intacto. 
Só que cresceu em contacto com o sofrimento. Coragem, Marga
rida, sim, tenhamos coragem! Quanto a mim, aguentarei sem
pre: tu estás comigo e eu sinto-me forte!» 

Forte, porque pode contar com a oração da sua namorada. 
«Vocês lamentam-se de que não podem mandar-me enco

mendas - dizia ele. Mas não é verdade, Margarida, que são 
por mim as vossas melhores orações? Não é essa a melhor comi
da que possa desejar, se bem que as encomendas não sejam 
para desprezar no estado em que nos encontramos actual
mente ... ». 

A luz e as forças obtidas graças a estas orações, ele não 
as esbanja! 

«Aproveito estes dias dolorosos para corrigir o meu tempe
ramento, para me libertar dos meus defeitos e para adquirir 
novas qualidades, para mudar em mim tudo o que poderia 
chocar, mais tarde, na minha atitude, numa palavra: para te 
levar, no dia da nossa união, um belo capital!» 
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Algumas vezes, é preciso tranquilizar o coração inquieto 
da Margarida: «Estou sempre fresco e rosado como um bebé. 
Não receies quanto à minha saúde!» 

A sua maior felicidade - adivinha-se facilmente - é 
comunicar com ela. Uma oportunidade: um soldado que está de 
licença deve passar por Rennes. Marcelo hesita. Finalmente, 
por respeito para com ela, renuncia a este prazer, porque «este 
senhor é um lindo pássaro!» 

Depois, consegue rezar, com o coração à larga, certo de 
ser escutado. Deus sabe agora o que ele deseja no-fundo do seu 
ser. 

No verso da estampa que o pároco de Zella Melbis lhe 
enviou como recordação da comunhão pascal de 1943, Marcelo 
escreve estas palavras: 

«Ó meu Deus, Vós nos destes, a mim e à Margarida, 
corações com necessidade de amar, que se sentem felizes quando 
amam. Abençoai os laços do nosso amor! 

Fazei com que durem toda a vida e que continuem mesmo 
por toda a eternidade!» 

Todos os seus companheiros, prisioneiros como ele, são 
unânimes em subscrever esta exclamação escrita por um deles: 
«Que amor ele tinha à sua família, à sua mãe, à sua namorada! 
Com que ardor preparava o seu futuro lar!» 

«É uma sorte, uma graça, um jovem ter, com alguns com
panheiros, uma amizade assim, nascida de preocupações simila
res, voltada para o futuro que, dadas as circunstâncias em que 
vivem e as afinidades que descobrem, se imagina quase igual. 
Esta visão comum do futuro é indício do que, mais tarde, vão 
reconhecer, a sua existência particular, para além da diversida
de de situações e dos acontecimentos que cada um irá encon
trar. Tem já a marca do espírito fundamental que deverá ani
má-los ao longo de toda a sua história, apesar da extrema 
variedade de etapas no seu caminho pessoal. Abrindo-se, assim, 

70 

uns aos outros, a consciência que eles possuem do essencial vai
-se enraizando neles; tomando formas precisas e ganhando for
ça. Ela permite a cada um deles ser ele próprio. Deste modo, os 
jovens ajudam-se mutuamente a dar às suas actividades o sen
tido (nunca absolutamente impossível de descobrir) que lhes é 
pessoalmente atribuído e que vai preparando secretamente o 
seu futuro. 

Oxalá este encontro espiritual dure toda a vida, apesar de 
tudo quanto terão de conhecer, tão diferente, enfim, daquilo que 
eles tinham entrevisto em comum, na alegria dos seus vinte 
anos» (Marcel Légaut). 

No final de uma conversa com um jovem, Georgette Bla
quiere, uma teóloga, mãe de família, conclui com esta troca de 
impressões: 

«Se queres gozar segundo o mundo, quer dizer, se queres 
ficar pelo pequeno prazer epidérmico que existe, mas do qual 
depressa nos cansamos, corres o risco de estragar uma potência 
de felicidade, de alegria, de amor que levas em ti e que te foi 
dada por Deus. Corres o risco de estragar isso. Como sabes, não 
darias um Stradivarius, um violino de grande valor, a uma 
criança de quatro anos porque terias muito medo de que o 
estragasse ... Pois bem, Deus colocou em cada um de nós te
souros de vida, tesouros de dom de si mesmo, tesouros de ale
gria e de felicidade para além do que se possa imaginar. Por
que Deus nos quer livres e felizes. Mas também é preciso que 
nós Lhe digamos 'sim', que aceitemos viver o seu caminho, 
que é domínio de nós mesmos, alegre, mas forte (como Mar
celo!). 

O seu caminho implica, não uma obediência à lei por ser 
lei, mas uma obediência à verdade do seu ser, a isso que leva
mos em nós, ao amor de Deus por nós. Porque Deus é Pai, um 
Pai que quer a nossa alegria, a nos.sa felicidade. 

Luís: - Quanto a mim, digo que a vida é curta, que é 
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preciso aproveitá-la. Tu dizes-me: 'Aproveita-a ao máximo, mas 
não como pensas!' 

G. Blaquiêre: - Não é isso! A vida é eterna, imagina! A
vida é mais forte do que a morte! É mais forte que tudo! Jesus 
disse: 'Vim para que eles tivessem vida e a tenham em abun
dância!' 

Luís: - Nesse caso, esse amor não é para esta vida; é 
para a vida eterna? 

G. Blaquiêre: - Não ! É já para esta vida, no meio das
dificuldades da vida. A vida é um combate, a vida nunca foi 
fácil, e seguir o caminho de Jesus nem sempre é fácil, mas é 
um caminho de alegria. Não existe contradição entre a dificul
dade. e a alegria. E é o que tu semeares de felicidade per
durável, nesta vida, que irá transformar-se em alegria eterna. 
A alegria da tua eternidade depende do que tenhas semeado, 
hoje, de alegria na tua vida. 

Luís: - Gosto que me digas tudo isso, mas não é o que 
costumam apresentar-nos. Acho interessante o que estás a di
zer! 

G. Blaquiêre: - Compreendo que te interesse. É preciso
que haja interesse pela alegria e pela felicidade. Vou dizer-te 
uma coisa: o meu marido e eu casámo-nos na alegria e no amor 
mútuo, e também numa escolha livre da Palavra de Deus e das 
suas exigências. Vivemos juntos 35 anos, em alegria, apesar dos 
sofrimentos e das dificuldades da vida, numa comunhão cada 
vez maior. Ele já morreu há quatro anos. Posso dizer-te que o 
amor é mais forte do que a morte e que continua». 

Marcelo está plenamente de acordo com isto. A sua fé re
vela-se na sua oração intensa quando escreve à Margarida da 
Alemanha: «Abençoai, Senhor, os laços do nosso amor, fazei

com que durem toda a vida, e que continuem por toda a eterni

dade!» 
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Nada mais ao acabar de escrever estas linhas, recebo 
uma carta de João Callo, datada de 31 de Março de 1991, es
crita no regresso de um encontro em Zella Melhis, na Alema
nha: 

«Caro Henrique: 
Viagem excelente... Muitas recordações foram evocadas. 

Um acolhimento extraordinário. Hei-de contar-te tudo isto. Mas 
tenho de te comunicar uma má notícia: Margarida Derniaux 
morreu de um ataque cardíaco, na quinta à noite, dia 21 de 
Março». 

Não será uma Boa Nova este encontro eterno tão deseja
do, preparado através de tantas dificuldades, tantos sofrimen
tos? A Margarida morreu a 21 de Março; Marcelo Callo, a 19 
de Março. 
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,,PARTO COMO MISSIONÁRIO» 

.;}({ Estamos em guerra!
8 de Março de 1943. véspera de Terça-feira de Carnaval.

Voand� a grande altitude, uma esquadrilha de bombardeiros
pesados surpreende todos os habitantes de Rennes. Estava um
céu esplêndido, no dizer de todas as testemunhas: aquela tarde
soalheira fazia-lhes saborear antecipadamente a Primavera já
próxima. Dezenas de crianças brincam no campo de manobras à
volta das barracas de feira, e numerosos passageiros vão e vêm
pela praça da estação. Ninguém suspeita, a uma grande altura,
no céu, a esquadrilha dos bombardeiros. Nem sequer o serviço
de vigilância das sirenes a detecta. Nenhum alerta ... Em poucos
segundos, o bairro da estação desaparecia numa nuvem de
poeira e de fumo. Dezenas de cas�emem e desmoronam-se.
Em poucos instantes, mais d� trezentas pessoas�em no
acto. 

Marcelo e os seus companheiros abandonam imediata
mente a oficina da rua de Pré Botté e chegam a correr ao
campo das manobras. Cheio de angústia, aterrado, Marcelo
verifica, de repente, que o pavilhão da Kergus, onde sua irmã
Madalena trabalha, tinha desabado. No íntimo do coração pres
sente a desgraça... Diante dos seus olhos, os muros cheios de
fendas continuam a ruir aos pedaços. Alguns homens já come
çaram a retirar o entulho. A tremer, põe-se a ajudá-los. De
repente, a visão horrenda, inesquecível: de um espantoso mon
tão de pedras, lousas e tábuas despedaçadas não consegue
retirar senão o cadáver da sua guerida Magalena. Acabava de
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fazer vinte anos... Comprime-se-lhe o coração, mas esforça-se,
naquele momento, por dissimular perante os outros a ferida .
terrível que lhe vai na alma! Madalena morta! Só ao cabo de
um ano será capaz de escrever: «Sinto o coração desfeito. Dia

doloroso para mim!» A sua fé acabará por superá-lo: «Deus faz

bem as coisas - escreve à família -. Se Ele chamou a Si a
/Madalena, foi porque a julgava preparada para o céu. Mais 

tarde, estaria ela em melhores condições? Adoremos os ·
., 

desígnios de Deus que sabe melhor do que nós o que nos con-

vém» 

Mesmo agora, quem é que não ouviu dizer, uma vez ou
outra: «Era a sua hora»? No entanto, por muito pequena que
seja, na opinião de alguns, a liberdade humana, ela permanece
intacta. O poeta Charles Péguy sentia-se impressionado ao es
crever: «Sacrifiquei tudo - diz Deus - pelo gosto de ser amado
por pessoas livres!» A sociedade hodierna obriga, de certo modo,
a cada um a acreditar n'Ele. Um dia, o Abbé Pierre _passou por
mim cheio de pressa e, sem se deter, gritou olhando-me.
«Somos levados!». De acordo, mas gosto de acrescentar: «Mas
não pelas orelhas!» É que Deus fala-nos nos acontecimentos e
respeita, ao mesmo tempo. o nosso bom senso. Por mais que
repita ao subir uma escada apodrecida que «não tenho por que
ter medo, se a minha hora ainda não chegou!», é simplesmente
estúpido falar assim. Não sabemos tudo, é verdade ... Não sabe
mos mesmo quase nada. Por isso, estou de acordo com o Marce
lo para repetir com ele: «Adoremos!»

O terrível bombardeamento fora a 8 de Março de 1943.
Um pouco de história para melhor podermos compreender

a caminhada do Marcelo.
Junho de 1940 ... Depois do armistício, os nazis..1- que aca

bam de ocupar o país, decidem, em primeiro lugar, a divis�
França em zonas: zona livre, zonas ocupadas - norte e leste -
e zonas costeiras.
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Querem igualmente controlar todas as actividades: a or
dem de 28 de Agosto de 1940, finalmente, leva à prática uma 
política de juventude para constituírem, progressivamente, uma 
juventude única. 

Os franceses devem participar no esforço de guerra ale
mão com o seu trabalho. De 1940 a 1941, fazem apelo aos vo
luntários. Não o ouviram. Então, em Março de 1942 Fritz 

' 
-

Sauckel exige 500 000 homens. Por fim, vem o relevo para 
substituir os prisioneiros de guerra. A lei de 4 de Setembro de 

#-194� organiza a requisição. ->s operários jovens são apanhados 
l\._saída das fábrjcas. Como os alemães partem para os campos 
de batalha da Rússia, isso não bastou. A 16 de Fevereiro de 
194_?, há ainda a criação do serviço-º.brigatório, o S. T. O., a 
que estão sujeitos os jovens nascidos entre o dia 1 de Janeiro 
de 1920 e 31. de Dezembro de 1922. Cartazes afixados em toda 
a parte falam de am�ças, represálias. Poucos conseguem esc�
par. Alguns refractários vão unir-se aos diversos «maguis» (*) 
da Resistência: os movimentos da Acção Católica recusaram a 
ordem de 28 de Agosto de 1940. 

No dia 3 de Abril de 1943, são presos três dirigentes 
nacionais da JOC. O Padre Guérin, fundador da JOC na Fran
ça, foi encarcerado em Fresnes. «Onde quer que se encontrem 
trabalhadores jovens, a JOC deve estar presente» - é o lema. 

�arcelo Callo ajio era «c�o» (**). Nunca comeu desse 
pão ... A sua chegada à Alemanha, toda a gente saberá quem ele 
é. Ele não teria tido dificuldade em evitar o S. T. O., como 

(*) Chamava-se assim, durante a ocupação alemã, na França, o 
lugar pouco acessível onde se agrupav!YI) os resistentes. No vocabulário 
corrente, a palavra designa um tipo de vegetas:ão constituída por tufos de • 
arbustos, própria das regiões mediterrânicas (N. da T.).

(**� Abreviatura familiar de «collaborateur» (colaborador), com 
que s� des1�a�a, dur8:nte a .?cupação alemã (1940-1944), qualquer cidadão 
frances parbdario da mvasao alemã('N. da T.). 
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alguns dos seus companheiros passados para a zona livre. 
Desde a tarde do enterro da sua irmã Madalena que ele tem no 
bolso a ordem formal, guardada secretamente durante quatro 
longos dias de angústia. 

Que fazer? Não partir seria fazer recair sobre a família as 
piores ameaças. Talvez o João, seu irmão, prestes a ser ordena
do, fosse obrigado a partir em vez dele. E como abandonar os 
companheiros? Não iriam precisar dele, lá longe, no dia de 
amanhã? Quatro dias e as horas da noite a pensar! Na sua 
família, quem poderia aconselhá-lo? Que luta antes de decidir! 
Finalmente, também ele repete sozinho: «Saiamos daqui!» Par
tirei! 

À tia, que o ajuda a preparar a mala e lhe diz: «Até à 
vista, Marcelo! Estou certa de que farás muito bem por lá aos 
teus companheiros», ele responde: «Sim, farei o possível por 
lhes fazer bem, porque, sabes, não vou para lá como trabalha
dor, mas COMO MISSIONÁRJO!» 

Depois de uma volta pela tipografia, ei-lo na estação de 
Rennes e, logo, na de Leste, em Paris. 

Finalmente na Alemanha, longe da família. 
Ao escrever a vida do Marcelo -, um sonho nascido há 

25 anos, por ocasião de um encontro com a mãe dele -, não 
posso deixar de meter a mão na minha consciência. Em 1943, 
eu tinha 23 anos e era seminarista redentorista. Eu queria, 
acima de tudo, ser padre. O superior da casa de estudantes 
teria preferido que lhe arrancassem os olhos antes que ver-nos 
partir - parece que ainda o oiço dizer-mo -, de modo que fez 
tudo para esconder os «seus refractários». Ele estava certa
mente informado da sorte que nos esperava na Alemanha. Não 
sendo ele nada colaborador, escapou à Gestapo (*) por um triz. 

(*) Polícia política secreta da Alemanha nazi (N. da T.).
,,:::,,,- =-
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O próprio presidente da Câmara da região foi enviado para um 
campo de concentração. Alguns de nós comprometeram perigo
samente a saúde para escaparem ao S. T. O .. Um médico fran
cês, com ri�a própria vida, fez certamente o impossível para 
nos encontrar doenças imaginárias. Assinava os atestados. Por 
isso, eu não parti. O Marcelo Callo, graças à JOC, estava mais 
esclarecido do que eu sobre a opção a fazer. Os filhos dos agri
cultores e dos operários, que partiram em maior número, não 
iriam ter necessidade de amigos que estivessem a seu lado? 
Demasiado jovem, pouco informado Chá quatro anos que não via 
a minha família ... ), não tive de escolher em consciência. Teria 
escolhido como tu, Marcelo, partir como missionário? O que é 
certo é que eu não era um «collabo», não mais do que a minha 
mãe, que teve de se enfrentar, um dia, com uns alemães que 
foram lá à quinta exigir manteiga. Tiveram de se ir embora de 

t -

mãos a abanar. 
Depois da derrota da Alemanha, quando a leva de 1940 

foi chamada, eu, com 24 anos, fiz tudo para não ser mobilizado. 
Na folha das informações escrevi: «A ponto de ser ordenado 
padre». E não fui convocado ... 

De certeza absoluta que hoje, sabendo o que sei, teria 
sido objector de consciência. A lei de objecção de consciência 
não existe em todos os países. Não é fácil admiti-la. Quantos 
jovens, na França, passaram pela prisão antes que ela fosse 
adaptada! Sem a greve de fome até à morte do jovem ateu Luís 
Lecoin, esta lei francesa não teria sido votada. Como é que um 
cristão pode aceitar de ânimo leve fazer o serviço militar? Em 
certos países católicos - sei-o por testemunhas -, alguns che-

11 fes militares gostam de ç,brigar os sem;inaristas, entr� outros
exercícios, a praticar a tortura. Não, existem outros meios para 
opor à violência sem ser a violência. Não existe senão uma 
guerra justa: a do combate à miséria. 

Marcel Légaut, que acaba de falecer, escrevia em certa 
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ocasião: «Caminho sombrio de solidão é o que percorre o homem 
antes de vislumbrar qual a sua missão. A semente profunda
mente enterrada num solo duro está condenada a permanecer 
muito tempo no seio da terra antes de germinar. Mas aí ganha 
raízes mais vigorosas!» 

«É sobretudo nos dias de festa - escreve Marcelo - que 
mais sofro». «O moral anda um pouco por baixo... É capaz de 
ser por causa das festas». 

No dia da ordenação do irmão, parte-se-lhe o coração. 
«Muitas vezes, ao longo destes dias, tive de me refugiar num 
canto para chorar à vontade». «É nesta idade que temos de 
lutar mais, e eu senti e ainda sinto momentos de tentação, 
horas de luta, terríveis combates interiores. Deus permite-o: é

assim que a nossa fé se purifica». 
De acordo, Marcelo! Deus permite-o. Não digas mais! 

Deus permite-o na medida em que o permite o Amor infinito. É 
preciso manter obstinadamente que Deus quer a felicidade do 
homem, a vida em abundância; que ele jamais quis a guerra, 
mesmo que tivesse havido papas que tenham conseguido, tortu
rando a sua consciência (assim o espero!), benzer os canhões de 
um e outro campo. Jesus de Nazaré passou uma parte da Sua 
vida curando toda a espécie de doenças e enfermidades. Não 
canonizou senão um sofrimento: o que resulta da luta pela 
justiça (gosto de o repetir). 

Não haverá nenhuma igreja católica em Zella Melhis? É 
preciso procurar. Depois do dia 27 de Março, escreve ele: «Na 
nossa cidade só há um templo protestante, mas um compa
nheiro fez-me saber que, doravante, todos os Domingos haverá 
uma Missa celebrada por um padre alemão. De tarde, fui ver o 
local onde vai ser a celebração. Realmente, a Providência faz 
bem as coisas, porque era esse assunto o que mais me incomo
dava!» 

No domingo seguinte, três jovens decidem-se a ir com ele. 
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Sente-se feliz: «É um bom resultado! Tenho a esperança de que,

daqui a algum tempo, iremos todos à Missa». 

«Hoje de manhã, na Missa, alguns companheiros fizeram 

a comunhão pascal. Tinha falado nela nos dormitórios dos 

franceses! Estou feliz por este primeiro fruto! Sim, sinto-me con

solado. Isto reconfortou-me verdadeiramente!» 

Na Sexta-feira Santa, lembrando-se de que já tinha 21 
anos, fez jejum. A capela estava fechada e teve de se contentar 
com fazer a «Via-Sacra» em espírito e de coração. 

Anota ainda: «Esta manhã, 25 de Abril, tivemos uma lin

da Missa de Páscoa! A capela estava magnificamente adornada 

e a participação foi muito numerosa. Todos os meus compa

nheiros de camarata estavam presentes, excepto um. Um bom 

número de franceses comungou. À saída, toda a gente estava 

contente, feliz!» 

Nessa altura, insistia-se muito na obrigação da Missa do
minical. Marcelo fala de «dever» pascal. Não ocupa a celebração 
da Eucaristia o centro do cristianismo? Disso não há dúvida. 
Mas, como diz Jean Delumeau, «a fracção do Pão será sempre 
um convite permanente a fazermos mais pelos nossos irmãos, a 
não aceitarmos levianamente que os outros passem fome, a não 
adormecermos no nosso conforto. Neste sentido, a Eucaristia 
tem um sentido político». Sim, a Eucaristia tem uma dimensão 
social e internacional. Pessoalmente, gosto de fazer notar, antes 
de mais, que Jesus de Nazaré tomou pão nas Suas mãos, mas 
pão partilhado!... Em resumo: preparar a Missa, não é só prepa
rar os cânticos, as flores, as leituras, sem esquecer, certamente, 
os cestinhos do peditório; preparar a Missa é, pois, alongar a 
mesa, trabalhar por partilhar o pão. Assim, a Missa deixa de 
ser uma simples cerimónia religiosa para se converter numa 
autêntica celebração humano-divina. 

«Tenho esperança de que, dentro de pouco, todos iremos à 

Missa», repete Marcelo ... A Missa pode ser um ponto de partida 

80 

ou um ponto de chegada, talvez as duas coisas... Mas é, sem 
dúvida, um ponto de chegada. 

Não há muito, fiquei furioso quando soube que, numa 
diocese da França o vigário geral tinha aconselhado um pároco 
rural a arranjar uns estratagemas para atrair os jovens à Mis
sa. É verdade que, hoje em dia, na França, eles contam-se 
habitualmente pelos dedos nas assembleias dominicais. Não, os 
jovens não vão deixar-se apanhar à base de estratagemas. 
Apesar de tudo, não são insensíveis à festa religiosa, com a 
condição de que esteja enraizada numa realidade humana. Eles 
percebem bem que não é possível, se se quer ser autêntico, 
contentar-se com celebrar a Ressurreição de Cristo sem celebrar 
as nossas vitórias sobre o egoísmo, cada qual o seu. Fogem 
instintivamente dos pequenos teatros para velhas beatas sem 
conexão com a vida. 

Marcelo, Marcelo, tu, que nós acreditamos estares vivo -
tanto ou mais vivo do que nós -, tu que tanto amaste os jo
vens e continuas a amá-los, ajuda-nos a ver as coisas corno são! 

«Todas as quintas-feiras, escreve Marcelo aos pais, reuni

mo-nos na capela para o mês de Maria. A imagem de Nossa 

Senhora é bonita. Resulta uma linda cerimónia, porque aqui 

não se economizam as fiores. Cada vez que lá vou me parece 

melhor. À saída trago o coração mais alegre». 

Os primeiros meses passados na Alemanha foram doloro
sos. As primeiras cartas ficaram sem resposta. Só começaram a 
chegar depois do dia 2 de Maio ... Por sua vez, os capelães e os 
companheiros também não recebiam correspondência. É sur
preendente! 

Um noviço franciscanQ., também ele mais tarde deportado, 
escrev;lhe a perguntar-lhe abertamente os motivos do seu si
lêncio incompreensível. Marcelo responde-lhe imediatamente: o 
seu éoração é sempre o mesmo. Não, a amizade não mudou. Ele 
não está em falta, mas compreende-se, sofreu muito nos dois 
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primeiros meses do seu exílio! Tem medo de não suportar a 
provação. Esteve bem a ponto de se deixar levar, mas que o seu 
amigo esteja tranquilo: ele não claudicou. Reagiu e continua o 
seu apostolado ali, aonde a Providência o enviou. Só sentiu um 
pavor de morte, como Jesus no Jardim de Getsémani. 

A prova foi dura. No dia 10 de Abril, durante uma acção 
de graças prolongada, na Missa pela alma da sua irmã Madale
na, o seu amigo Yves Jesequel ouviu-o soluçar várias vezes. 

É a esta Missa e a esta comunhão que ele se refere quan
do exprime a imensa consolação que Cristo lhe concede ao 
ensiná-lo a não se preocupar consigo, mas a entregar-se ao ser
viço dos seus companheiros. Marcelo não mente! 

O homem está feito para amar. Quando os jovens se 
manifestam ruidosamente nas ruas, estão a gritar a sua fome e 
sede de felicidade. Recentemente, dizia-me uma rapariga sem fé 
que ela não andava à procura da felicidade ... Repliquei-lhe: -
«Demonstra-mo!» Ainda hoje continuo à espera da argumenta
ção dela. Todos andamos à procura da felicidade, mas quantos 
não se enganam! A felicidade encontra-se na fidelidade, no res
peito, no amor e na amizade. O Abbé Pierre continua a repeti
-lo: «Estamos no mundo para aprender a amar». 

«A missão descobre-se progressivamente; vai-nos integran
do em qualquer coisa que é maior do que nós. A sua fecundi
dade ultrapassa os próprios projectos que poderíamos ter à 
partida». 

«A missão tem de ser descoberta, não escolhida, a partir 
daquilo que cresce em nós, sem contar demasiado com as possi
bilidades que julgámos ter, já que, à medida que vamos corres
pondendo à missão, vão-nos sendo dadas as possibilidades». 

«Parto como missionário» - afirmava Marcelo, no dia 19 
de Março, ao deixar a França. 

«Quando o jovem conhece a sua anunciação, no momento 
em que, das preparações silenciosas do passado, emerge o senti-
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do da vida; no momento em que descobre, com alegria, o que 
ainda não sabe, o que terá de realizar na abnegação e na resis
tência exigida pela perseverança até ao fim; no momento em 
que se abre à graça de se dar sem reserva na alegria, é então 
que vive a hora crucial da sua existência» (Marcel Légaut). 

«De repente - escreve Marcelo - Cristo fez-me reagir. Se 

tenho de levar sempre uma vida tão triste, compreendo melhor 

a possibilidade de o fazer com proveito. Esta dolorosa separação 

faz-me compreender melhor a vida: é no sofrimento que nos 

tornamos melhores. Prometo nunca mais me preocupar se não 

receber cartas. Vai ser duro, mas tenho de aguentar. Não, não 

me deixarei levar até ao desalento. É preciso aguentar e eu 

aguento ... ». 

«Quanta força há na fé! No meio de tantos sofrimentos 
morais, estou orgulhoso e feliz de ser cristão». 

«A fraqueza do homem não negada, mas reconhecida; 
não suportada, mas aceite e até abraçada, é necessária para 
que nele cresça a força de Deus» (M. Légaut). 

«Que dizer, Senhor, da história dos Vossos santos? 
Facilmente os imaginamos corajosos, tão cheios do Vosso 

amor, que nos parece vê-los subir direitinhos rumo ao sol da 
Vossa graça; facilmente falamos dos seus êxitos, milagres, força, 
pureza, mas o que não sabemos é a luta de resultado incerto, 
com os riscos audaciosos que tecem toda a sua existência. Algu
mas vezes, é o fracasso o que os mantém, durante muito tempo, 
sob a ameaça de uma derrota total» (Marcel Légaut). 

Ouvimos Marcelo afirmar: «De repente, Cristo fez-me rea

gir», e pensamos nestas palavras de Marcel Légaut: «Abandonei 
as filas dos que vivem desiludidos e não como seres vivos». 

«Sinto-me feliz por ser cristão e esforço-me por st-lo cada 

vez mais. Não pensem que me deixei ir abaixo. Não! Longe dis

so! Esta prova fez-me homem. Estou contente de ter partido 

como missionário: tornei-me melhor!» 
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«Da Alemanha não recebi de Marcelo - escreve André 
Perrigault - mais do que uma carta, mas senti-me imediata
mente impressionado pela elevação dos seus sentimentos nessa 
carta, uma carta que me revelou um Marcelo totalmente dife
rente daquele que eu deixara em Fevereiro de 1943, quando da 
minha partida para a Alemanha». 

Ao princípio, ele chorava corno urna criança quando o 
correio da França demorava. Ficava doente... Ao cabo de três 
meses, ainda sente muito simplesmente que é aborrecido não 
receber carta. 

Da prisão, escreve um dia: «Que o Senhor lhes dê a paz! 

Queridos pais, não chorem e, sobretudo, não se lamentem por 

minha causa, que eu ofereço todos os dias por vocês os meus 

sofrimentos. Como é consolador sofrer por aqueles que ama

mos!» 

«Dei conta de que, esquecendo-nos do nosso próprio sofri

mento e pensando na missão dos outros, somos mais felizes e a 

dor desaparece». 

«Como me sinto feliz de ser militante cristão!» Ele experi
menta a necessidade de se dar para reconfortar os outros. Se 
recebe urna encomenda da família, vai logo melhorar o rancho 
de todos sem se esquecer de convidar para o festim algum 
companheiro melancólico. Sacrifica um pedaço de chocolate para 
conseguir dum alemão um coelho e, então, há um guisado in
comparável para toda a companhia! Se a chuva impede de sair, 
ele puxa das suas melhores canções jocistas para fabricar ale
gria. Chega a ensinar jogos aos colegas. 

Acaba de morrer um rapaz. Procura, em primeiro lugar, 
mandar celebrar urna missa por ele. E, sem demora, envia à 
família urna longa carta de condolência cristã. Promete arran
jar-lhe a sepultura e não se esquecerá de o fazer. 

Não hesita em sacrificar um passeio quando se trata de 
ajudar a fazer as malas a um soldado que vai de licença. 
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Quando se trata de acolher um escuteiro ou um jocista, não 
falta! Ninguém duvida de que ele se tenha de vencer a si 
mesmo com violência. A sua vida é amar. Se um companheiro 
fica de cama, ele faz-lhe de enfermeiro: «Todas as noites lhe 

preparo chá e chocolate!» 

Os necessitados encontram junto dele tudo quanto pode 
conseguir de França. Que alguns abusam dele? Bem o sabe! 

Não teme defender os outros. Na fábrica, chega mesmo a 
demonstrar a força dos seus músculos e dos seus 70 quilos! 
Indignado, administra, um dia, uma correcção magistral a um 
teutão, um bruto que maltratava a golpes de lima um trabalha
dor estrangeiro. E escreve uma carta para pôr fim a um «boato» 
criminoso que lançam sobre um companheiro. 

Combate a ociosidade, sempre perigosa. Dedica-se ao des
porto por gosto e também para que aplaudam o seu país pelas 
vitórias da sua equipa de futebol: «Os Galos de França». 

Graças ao seu dom de arrastar, ao seu bom humor, ale
gra os domingos e os serões durante os sete meses de Inverno ... 
Secretário-tesoureiro da Associação desportiva, prepara cuidado
samente a temporada de futebol, depois de ter terminado a do 
teatro com uma representação duma vida extraordinária. 

Aceitou ser tesoureiro da associação laica francesa, socie
dade de ajuda mútua e de protecç�o sgotra o nazismo, abran
gendo os «Galos de França» e a «Cortina do Exílio». 

Neste momento, acho preferível citar o historiador Jean 
Delurneau com algumas linhas tiradas do seu livro: «Ce que je X 
crois» («Aquilo em que acredito»): 

«Não há dúvida de que a perda definitiva do marxismo e 
o carácter desumano do capitalismo selvagem contribuem para
colocar o cristianismo numa posição ao mesmo tempo privilegia
da, difícil e corajosa, na qual, mais do que outra força espiri
tual, ele é doravante chamado a defender o homem contra as
múltiplas agressões que procuram destruí-lo. Os cristãos não
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têm ilusões quanto ao futuro que os espera: a sua vocação vai 
ser, cada vez mais, a de estarem expostos na primeira linha, 
em todas as frentes em que for preciso lutar pelos direitos do 
homem e pela justiça social». 

Vão ter vocação de estarem expostos na primeira linha ... 
Jean Goss explica este combate da primeira linha: «A 

NATO tem meios para destruir quarenta vezes a vida humana 
no planeta. Milhares de homens morrem de miséria e fome, 
mas gastamos anualmente mais de mil milhares de milhões de 
dólares na nossa segurança - a segurança, evidentemente, dos 

• fartos!
Como é que se chegou a esta trágica situação? Unica

mente por desleixo e erro na maneira de ver as coisas. Muito 
antes da nossa era, quisemos, ao matar o homem, defender a 
verdade e a justiça. Depois, contrariamente ao que Ele ensinou, 
quisemos defender Cristo e a Sua Igreja. E hoje queremos de
fender o homem, que escrevemos com letras de oiro, do qual 
fazemos um ídolo. Ora, a verdade e a justiça são valores que, 
tal como Cristo e o homem, não têm necessidade de defensores 

� que matem. Do que precisam é de 'Testemunhas', isto é, de 'I homens que acreditem nesses valores e os incarnem até à
morte, �e necessário, tal como Cristo, Gandhi, Martin Luther 
King, Oscar Romero, o bispo de Salvador, e milhares de 
mártires, crentes e ateus, que descobriram esta verdade e a 
incarnaram». 

«O erro foi identificar o homem com o mal que ele prati
ca. Resultado: matámos o homem para matar o mal. Exacta
mente o contrário do que Cristo fez: Ele respeitou o homem 
totalmente, e lutou contra o mal e a injustiça praticada pelo 
homem, até dar a Sua vida por ele. 

Estar na primeira linha é dizer a verdade, denunciar a 
injustiça que está à vista, despertar as consciências, recusar ra
dicalmente participar na injustiça, na mentira, no assassinato. 
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Trata-se de criar, em nós e à nossa volta, uma vida nova e 
homens novos». 

Estar nas primeiras linhas é a situação dos futuros 
mártires! Marcelo prepara-se ... Não, o martírio não é como a 
sorte num jogo de lotaria. Pode-se recusar avançar até à pri
meira linha, mas quem decide alcançá-la e manter-se nela, fá-lo 
graças a uma longa preparação ... Sim, dando-se, esquecendo-se 
cada dia de si mesmo, Marcelo sem o saber, prepara-se para o 
dom total. A vocação do cristão será sempre a de se manter na 
primeira linha. Agora, ao escrever a vida do Marcelo, compren
do melhor o apelo dos jocistas portugueses: «Temos 'leaders' 
para o futebol, mas falta-nos alguém que caminhe em pós de 
Cristo, o mártir por excelência, o verdadeiro, o único autêntico 
'leader'!» 

Em Junho, o Marcelo contava com uma licença para as
sistir às festas da família. O seu irmão João ia ser ordenado 
padre no dia 30 de Junho. Mas que grande decepção! O golpe é 
duro: recusam-lhe a licença. Ainda por cima, contava celebrar, 
nesse dia, o seu noivado ... 

Nos dias 29 e 30, escreve aos pais: 
«Imagino como deveis estar contentes! Que honra a de 

terdes oferecido um dos vossos filhos! É uma linda recompensa 
esta que Ele vos deu! Diminui a vossa pena destes últimos 
meses. Muitas vezes tive de me esconder num canto para chorar 
à vontade. Tinha pensado tanto na alegria de estar presente na 
ordenação do João, de 'lhe ajudar à primeira missa!' Não tive 
essa honra... É um sacrifício muito grande, mas ofereci-o ao 
Senhor para que o João seja um padre santo. Esta manhã, na 
missa, todos os meus pensamentos se dirigiam para vós e para 
ele. Creio que era à mesma hora em que ele cantava a sua 
primeira missa solene. Não pude evitar chorar. Mas, depois da 
comunhão, a coisa foi muito melhor: acabava de receber Cristo 
e Ele consolava-me». 
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As missas para e com os franceses continuaram a cele
brar-se todos os meses. A de 14 de Outubro, foi minuciosamente 
preparada. Marcelo contou o sucesso: estiveram presentes mais 
de cem! Em Novembro, coincidiu com a festa de Cristo-Rei. 
Seminaristas checos actuaram como «diácono» e «sub-diácono». 
Marcelo pediu a um seminarista que «pregasse». Com três ami
gos, arranjou um coro para ajudar a assistência a cantar. Fran
ceses e alemães, misturados, participam nessa missa. A Gesta
po, ali presente, obriga o padre a mandar embora polacos e 
polacas que se tinham metido entre a multidão. Era uma ordem 
da Gestapo, mas o Marcelo não compreende que o padre tenha 
obedecido. Ficou escandalizado... Tinha urna ideia tão elevada 
do padre, destinado por vocação ao dom total para uma Frater
nidade universal! 

«Marcelo, não me surpreendo de que a tua mãe tenha, 
um dia, julgado adivinhar em ti uma vocação sacerdotal... Cris
tão, fazendo parte desse todo que é o povo cristão, povo sacer
dotal, tu foste-o a teu jeito. Gostaria de que te encarregasses da 
formação dos futuros padres, os de amanhã, os do século vin
douro. Há tanto que fazer! E, agora, pelo que és, podes ajudar
-nos tanto!. .. 

Imagina que, um dia, durante uma missão em S. Pedro e 
S. Paulo de Lille, preparava eu uma pregação sobre o sa
cerdócio com 80 pessoas. Pedi a todos que, no dia seguinte à
noite, me ajudassem a falar com a maior veracidade possível.

" Lançada a pergunta: - «O que é um padre?», preparo-me para 
tornar notas. Do fundo da sila, um onerário responde imediata-

/ mente com voz forte: «É aquele que fu: 'À vossa saúde', e logo
bebe sozinho!» 

Marcelo, intercede para que haja na Igreja padres de 
coração despreendido! 

Actualmente, há em Portugal padres operários. Um deles, 
Pierre, francês, dos Irmãos dos Campos, trabalha com os vinha-
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teiros da região de Setúbal, já lá vão três meses. Os amigos que 
se reúnem no café falam do novo companheiro: 

- «Piérre é padre!», afirma um deles. Então, junto da
caixa, um trabalhador exclama no meio do silêncio: 
«Pierre ... padre? Um homem tão bom! Não é possível!» 

Marcelo, intercede para que a Igreja apresente, em todos 
os países, numerosos padres que se deixem penetrar pela luz e 
pelo calor de Deus! 

U!Il militante «Vida Livre» gostava de contar, há alguns 
anos, que ele tinha deixado o alcoolismo graças ao padre da 
paróquia, cuja batina irradiva bondade. 

Marcelo, intercede para que todos os que hoje se prepa
ram para o sacerdócio ministerial tenham um «coração dis
ponível», como dizia o Saaj;o Cura d'A:rs. Intercede para que 
todos os que são padres compreendam que, para o ser verdadei
ramente, é precisa toda uma vida! 

Marcelo, partiste para a Alemanha para seres missioná
rio. Não é possível que agora tenhas deixado de o ser. Ao con
tar a tua história, não estou a escrever a vida de um morto, de 
um ausente, mas de alguém que está vivo, com quem todos po
dem conversar. Não posso imaginar-te de outro modo senão co
mo acolhedor prestável. A Igreja de nossos dias precisa muito 
de ti. Depois de quanto viveste, não é possível que nos esqueças! 

Numa carta escrita ao seu irmão João, Marcelo dizia um 
dia: 

«Faço sempre a mesma vida, um pouco triste, mas de 

muito proveito para o futuro. Esta separação dolorosa far-me-á 

compreender melhor a vida: é no sofrimento que nos tomamos 

melhores. Devemos fazer com que a nossa vida seja cada vez 

mais bela, para a oferecer a Cristo na sua verdadeira beleza! 
Como é consolador ter fé no meio de tantas desgraças morais! 

Sinto-me orgulhoso e feliz de ser militante cristão e cada vez 

me esforço por sê-lo mais!». 

89 



Em Julho, acrescentará: 
«Nunca esquecerei Junho de 1943, porque sofri muito. Es

pero que Cristo tenha acolhido favoravelmente esses sacri
ficios!» 

Julho de 1943 ... Ao Domingo, os jovens trabalhadores po
dem ir dar um passeio. O campo de trabalho fica vazio. Marcelo 
- só lhe chamam Marcelo - é notado nos jogos pela sua ca
maradagem desportiva. Está sempre pronto a oferecer a sua
ajuda para distrair os companheiros. Continua a partilhar as
encomendas que recebe. Abusam dele? É possível! Cristo fez-Se
pão, e o pão não é para ser comido?

Não há absolutamente nenhuma dúvida de que o dom 
total, o martírio, se prepara através de milhares de actos. O 
martírio é um dom e, ao mesmo tempo, a meta de uma cami
nhada. 

Algumas vezes, o Marcelo renuncia de bom grado à ale
gria dum piquenique na montanha, para ajudar a fazer as 
malas a um que vai partir, escrever uma carta a um amigo, 
consolar a família de um deportado que morreu no campo de 
trabalho. 

Num Domingo, vai ao bosque apanhar lenha para france
sas desprezadas. A quem não está de acordo, responde sem 
hesitar: «Mas o que é que queres? É preciso ajudar!» Marcelo é 
amigo dos pequenos, dos pobres. 

Animador das missas, director de coro, desportista, prega
dor quando calha, actor, cozinheiro, Marcelo está em toda a 
parte. 

«Consegue» ainda uma missa solene, como ele gosta de 
dizer para exprimir a sua alegria. Os franceses, cada vez mais 
numerosos, cantam a pleno pulmão. Depois, escreve à mãe uma 
carta cheia de carinho, gratidão e palavras de encorajamento: 

«Quanto a mim, aproveito estes poucos meses de sofrimen
to para me formar e enriquecer. É aqui que o temperamento se 
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aperfeiçoa. Creio que, quando voltar, serei capaz, com a ajuda 
de Cristo, de fundar um verdadeiro lar cristão». 

Não há dúvida de que o Marcelo era um patriah., mas 
não separatista .. Ama apaixonadamente a' sua Bretanha, ama o 
seu país natal, a França, orgulhoso de ser bretão, francês. Isso 
é evidente. Mas o racismo não é com ele. Se é capaz de aman
sar o pêlo a um alemão que maltrata um companheiro, man
tém, no entanto, relações amigáveis com famílias alemãs. Nem 
todos os alemães são nazis e há nazis susceptiveis de conversão. 
Isso aconteceu! 

Outubro de 1943: celebra-se a missa no dia 3, com mais 
de 100 franceses. Alguns, segundo parece, há já anos que não 
punham os pés na igreja. Um seminarista checo toca o harmó
nio. O celebrante é alemão. Visto que não sabe falar francês, 
Marcelo encarrega-se disso. «No fim, dirigi-lhes algumas pala
vras». 

À saída, a assistência manifesta a sua alegria. Então, 
Marcelo começa a fazer planos para o dia 24 de Outubro. A
partir do dia 16, escreve: «Estou a portar-me bem; o moral é ex
celente. Não tenho tempo para me aborrecer, pois tenho muitas
coisas a fazer em questão de desporto, teatro e, sobretudo, o
meu grupo de Acção Católica que funciona muito bem. Faço
trabalhar a rapaziada de modo que até me parece que estou em
Rennes em plena actividade!»

Dia 24 de Outubro: «A missa teve o mesmo êxito que no
dia 3. Uma assistência numerosa; os cânticos resultaram bem.
Esta missa elevou-me o moral: arranco de novo».

« ... No dia 31 de Outubro, festa de Cristo-Rei, tivemos
uma magnifica missa solene com diácono e sub-diácono, dois
seminaristas checos. Foi tão consolador! Eu estive encarregado
dos cantos, que saíram muito bem. Tinha reunido três compa
nheiros - os meus três melhores amigos -: o de Paris, o anti
go jocista de Paimpol e o que fora seminarista em Haute
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Marne. Os quatro formámos o coro. Cantámos a Missa «De 
Anjos», que deves conhecer, mãe! Se tu lá tivesses estado, pai, 
ter-te-ias regalado, pois eram os teus cânticos preferidos! Não 
saí no resto do dia: tinha muito trabalho. Há sempre tanto 
para lavar e cozer!» 

«Para o jantar preparei, sabes o quê?, um guisado! Sim, 
no Sábado, consegui encontrar um coelho!» 

Dia 1 de Novembro de 1943: «Escrevo-vos nada mais rece
ber a vossa carta do dia 20 de Outubro. Trouxe-me muita ale
gria, porque estou a sofrer. De facto, desde Sábado à noite que 
sinto pena de não estar convosco na festa de Todos-os-Santos. 
Há momentos em que me custa tanto esta dolorosa separação! E 
o sofrimento, às vezes, é terrível! Mas não penseis com isto,
queridos pais, que me sinto sem coragem. Não! Isso seria in
digno de um cristão. A esperança de vos tornar a ver num dia
muito próximo, dá-me alento. As vossas queridas cartas, as da
Margarida e as de todos os meus amigos dão-me a coragem
necessária para aguentar».

«Hoje, o dia pareceu-me terrivelmente duro: desde que 
acordei que vos tenho acompanhado com o pensamento. Esti
ve convosco a rezar por aqueles que nos deixaram, choran
do a nossa querida Maria Madalena que partiu há já oito 
meses! 

Querido pai, querida mãe, eu não devia falar-vos nela, 
mas, no entanto, acho que isso me faz bem. Penso muitas vezes 
na minha querida irmãzinha. A sua saudade não me deixa e é

muito frequente as lágrimas correrem de meus olhos. Rezo uma 
fervorosa oração pelo 'descanso da sua alma'. 

Queridos pais, tende coragem! Gostaria tanto de estar ao 
vosso lado para vos amparar e consolar, mas estou tão longe! 
Nas minhas orações, peço a Cristo que vos ajude! 

Quanto a mim, nada me consola. Estou só. Nem as pala
vras de um padre para devolverem a paz à minha alma! É 
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verdade que tenho a amizade de bons companheiros, mas isso 
não vale a ternura de uma mãe ou de uma namorada. 

Aqui, há muitas feridas morais para curar e palavras de 
consolação para distribuir. À noite, quando regresso ao meu 
barracão, penso que isso é bom para mim, pois, ao fazer bem a 
outros, é a mim que o faço. 

Como estou contente de ser militante cristão! Sinto que 
Cristo está a meu lado a todo o momento: Ele é o meu amparo 
e a minha consolação. Sem Ele, não sei o que seria de mim ... 

Esta noite, ao passar pela capela, vi a porta aberta. En
trei e rezei o terço por todos vós, que tanto amo! À sa(da, notei 
que me sentia melhor. Aliviei a dor do meu coração». 

«Não choreis, querido pai e querida mãe. Coragem! Em 
breve saberemos de novo o que é a felicidade. Não vos deixeis 
abater pela dor. Confiai a Cristo o vosso sofrimento. Eu faço o 
mesmo todos os dias e tudo corre bem». 

Beijo-vos com todo o meu coração. Beijos a todas as 
minhas irmãzinhas. O vosso filho Marcelo que tanto vos ama». 

«Exigente na fidelidade e fiel nas exigências, ele compro

mete-se guiado por apelos interiores que manifestam, de modo 

particular, o seu carácter imperativo. Negá-los ou recusá-los 

não é só passar por cima de uma proibição, cometer uma in

fracção, omitir um dever: é recusar-se, negar-se» (Marcel Lé-
gaut). \ 

Marcelo é feliz ao ser fiel às exigências que brotam do 

fundo do seu ser. Assiste, � todo o custo, à recolecção mensal. 

«O testemunho de um adulto nasce do silêncio e volta a ele o 

mais depressa possível, como a seu refúgio. Não abandona a 

soledade da alma se não pertencer a este mundo». 

Nestes dias de retiro, Marcelo pode, segundo uma expres
são sua, absorver tranquilamente as suas vitaminas espirituais. 

Utiliza todos os sofrimentos pessoais para carregar as suas 

baterias. 
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À noite, junto a uma luz camuflada cuidadosamente para 
não impedir o sono dos que estão com ele no repouso nocturno, 
Marcelo lê, reflecte, medita, sem deixar de se interrogar inte
riormente ... Também não se esquece de voltar o olhar e o cora
ção para Maria. Há alguns meses, acolheu dois companheiros 
de Lyon (um jocista e um escuteiro) que vieram juntar-se aos 
outros dois que encontrara logo de início: o jocista de Paimpol e 
o mobilizado de Paris. Eles, os cinco, vão constituir o grupo
local, o núcleo da Acção Católica. Em Novembro de 1943, Mar
celo trava conhecimento com João Tinturier, seminarista da
diocese de Bourges que trabalha em Smalkalden, cidade vizi
nha. Forma-se com ele uma equipa. Algum tempo depois, dá-se
o encontro com João Halmon, antigo dirigente de Tours que,
por sua vez, trabalha em Subi. Também ele tem jovens que o 
seguem. É João quem, um dia, convida o Marcelo a que vá ao 
seu encontro, «para poderem fazer qualquer coisa em conjunto». 
É então que começa a estruturar-se a Acção Católica na 
Turíngia-Sul. 

Era arriscado: Marcelo está muito consciente do perigo 
que corre. Nalgumas cartas à família, pequenas frases dizem 
muito ... «No outro dia, apanhámos um susto, porque há muita

vigilância e andamos debaixo de olho. 20 de Dezembro de 

1943». Mais tarde, a 24 de Janeiro de 1944, escreve também: 
«Uma jornada excelente que nos devolve a coragem, embora não 

lhe faltem dificuldades, com errwções frequentes... Vocês perce

bem: Não preciso de ser mais expltcito». 

Depois da detenção, escreve de Gotha: «Portanto, já sabeis

como se produziu o meu acidente. Além disso, já o esperava» 

Tal como Jesus se encaminhava para Jerusalém de olhos 
abertos, Marcelo não vendou o rosto. 

«Conservarei para sempre - escreve um dos seus com
panheiros - a lembrança da atitude recolhida de Marcelo 
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quando comungava cada domingo, cantando enquanto voltava 
para o lugar: «Recebi o Deus vivo». 

«A fidelidade compromete quem a vive, num caminho que 
lhe é impossível conhecer verdadeiramente de antemão. Condu
-lo rumo a um fim, mais além dos horizontes vislumbrados à

partida e até mesmo ao longo de toda a caminhada» (M. L.).

Compreendo que os jovens portugueses me tenham pedido 
que lhes propusesse um 'leader'. 

Quantos jovens completamente desnorteados por um 
mundo de dinheiro que não deixa lugar à vida! Em Paris, espe
cialmente no departamento 93, nasceu recentemente toda uma 
corrente de jovens. Chamam-se os «beurs» (*). Alguns, adeptos 

J de danças convulsivas, dizem-se «rapeurs» e outros, que podem 
l ser dos mesmos, intitulam-se «taggeurs». Escrevem palavras '

incoerentes, sem nenhum sentido, nas portas, nas paredes e em 
e--' --- -- -�- •cartazes; garatujam os metropolitanos... Só num ano, ao longo 

da linha Créteil-Tutlard, gastou-se um milhão para limpar tudo f 
isso. Milhares de jovens encerrados, prisioneiros no mundo do • 
absurdo. 

- Não poderias também tu, Marcelo, passar o teu céu a
fazer bem na terra? 

Quem não compreende que Marcelo Callo deveria ser 
mais conhecido por esses jovens nascidos num mundo de violên
cia? A tortura existe em 80 países. E os restantes não torturam 
também ao multiplicarem os famintos com os seus sistemas 
económicos e políticos? Marcelo viveu neste mundo de violência 
com a angústia no coração. Escolheu o seu caminho e encon
trou-o do lado do martírio. Ele, que rezou pelos seus inimigos, 
os seus verdugos, teria gostado - e de certeza que gosta -
destas palavras de Jean Goss: «A não-violência não só pede que 

(*) Familiarmente, o termo «beur» designa urna _pessoa nascida na 
França, de pais imigrados, oriundos do Magreb (N. da T.). 
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1} se ame os inimigos, como toda ela se fu�damenta nesse amor
dos inimigos. Que isso não parece razoavel? De acordo. Mas 
será que o amor se mede pelo razoável? Desde o momento em 
que ames não importa a quem, estás a fazer. três coisas: não

V aceitar a violência; aceitar o ou�ro _com generosidade absolu�a; e
/" aceitar o sofrimento que ele te inflige porque o amas. Com isto, 

consegues tocar-lhe a consciência até ao ponto de ele chegar a 
dar conta do mal que te faz». 

«Para mim - continua Jean Goss -, o amor dos inimigos 
é O amor criador e libertador incarnado em nós. Liberta o opri
mido ao mesmo tempo que liberta o opressor». 

Vem então a réplica - sempre a mesma: «Está escrito no 
Evangelho, bem sabemos, mas é uma utopia, é impossível!». 

Jean Goss abre os olhos para o mundo, que ele não aban
donou, e responde: «Americanos, britânicos, soviéticos e france
ses livraram o mundo do nazismo, essa lepra, como eles lhe 
chamam. E depois? Os russos continuaram com o seu Gulag, os 
americanos fizeram a guerra do Vietname, os britânicos ainda 
hoje torturam os irlandeses, os franceses fazem a guer�a da 
Argélia com a tortura. Americanos e franceses, com os ahado�, 
acabam de matar 170 000 iraquianos na guerra do Golfo. E 
esta a realidade. Uma pequena parte ... Porque todos estes 
países ricos fazem do mundo um campo de concentração, .º�-

Q 
de, para uns, reina o terror e, para outros, a fome e a m1se
ria». 

«Ao tirar do Evangelho o amor dos inimigos, substituind�
-o pelo realismo, fizemos do Evangelho uma barraca sem larei
ra. Converteu-se numa casa vazia. Podemos pôr-lhe uma tabu

('X leta: «Vende-se», ou: «Para demolir». 
A atitude de Marcelo, como a de Cristo, provocou a sua 

prisão e condenação. Eugénio Denis, monitor de Marcelo no.,,;::.-
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��� começo da sua aprendizagem, e que tinha conhecido o «sta
lag»(*), disse-lhe: «Até à vista, Marcelo, mas já sabes: ?e pru

�...,. dente por lá. Não te abras demasiado depressa!» 

Por sua vez, Çilles, antigo prisioneiro de guerra, que ti
nha sido libertado como socorrista de ambulância, com muita
experiência do «stalag», falou-lhe cruamente: «Se posso dar-te
um conselho, Marcelo, lembra-te de que lá não é como aqui:
cala o bico!» 

Como os discípulos de Jesus, espancados, murmurou no 
fundo do seu coração: «Impossível não falar!» 

Viera da França para a Alemanha como autêntico mis
sionano, outro Jesus Cristo. Com uma atitude assim, a sua 
detenção e morte eram inevitáveis ... A missão de Jesus condu
zia-O ao Calvário. 

- Querido Marcelo Callo! Desejo que um dia te convertas
no protector de todos os não-violentos. Dá-nos a conhecer o 
verdadeiro caminho da libertação! Reúne-nos de todos os países 
num amor mais forte do que a morte! 

«Jesus afirmou que o único que vale no mundo é o ho
mem; que nada, absolutamente nada, nos permite matá-lo ou 
faltar-lhe ao respeito. E que Lhe aconteceu? Chamaram-Lhe 
utópico, sonhador? Não! Mataram-n'O!» 

«Os sonhadores não são perigosos. Todos os não-violentos 
cumpriram tempo de prisão, de campo de concentração. E quase 
todos os não-violentos foram assassinados, como Jesus. Não é 
por acaso!» 

- Marcelo, feliz ressuscitado, repete-nos as palavras de
Jesus: «Coragem! Não temais! Sou EU!» 

(*) «Sta]ag>,: campo de concentração de pri_sioneiros de guerra não 
oficiais na Aiemanha durante a 21 Guerra Mundial (1939-45) (N. T.)' , 

- -
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ATENÇÃO! ESTOU PRESO! 

É impossível repetir estas palavras com a mesma emoção

que as proferiu Marcelo Callo naquela manhã de 19 de Abril de

1944 ... 
«Quando me levanto, não sei para onde vou», gostava de

repetir Marcel Légaut. Quando no dia 19 de Março de 1943,

Marcelo Callo dizia à tia: «Parto como missionário», adivinhava

ele para onde ia? O martírio não se ganha como uma aposta

nos cavalos. Tudo se vai encadeando ao longo da vida, tudo

pode ter origem num primeiro 'sim'. Gosto muito deste nome

dado a Maria: «Nossa Senhora do 'Sim'». 
Marcelo não conhecia o futuro melhor do que os outros.

Também não se preocupava com isso, mesmo que, em determi

nados momentos, se sentisse invadido por intuições ... 

Não há dúvida de que leu e meditou estas palavras de

Jesus em S. Lucas: «Arrastar-vos-ão para as prisões por causa

do meu Nome. Isso vai acontecer-vos para que deis testemunho»

(21, 11-13). 
o Podia-se esperar o pior do nazismo, tão virulento, imoral

e ant!:religioso. 
6 Cardeais, arcebispos de França e a Assembleia _@iscopal

de 1945·� pedir� ao Reich poder enviar padres ao serviço

dos deportados (700 000). No dia 8 de Abril de 1943, veio o

'Não' intransigente. -= 
Pior para eles: padres e seminaristas puseram-se a cami-

nho da Alemanha, em fato «azul»_�como os trabalhadores. A

C@po acabou por des�brir o estratagema. Aparece, então, na
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circ�!ar de Himmler, de 21 de Janeiro de 1944, a ordem do 
Reich de expulsar todos os padres e semi;...aristas vindos de 
França com os deportados . 

. No dia 3 de Agosto de 1943, tinha sido preso o padre
Guénn, capelão e fundador nacional da ,JQC, e internado na 
pr1sao de Fresnes. A 30 do mês, o general Oberg censura 0 
card�al de Paris e os bispos por terem impedido os jovens de 
partirem para a Alemanha. Isso era tido como uma recusa da 
França a ajudar a Alemanha numa luta empreendida pela so
brevivência da Igreja católica. 

Corajoso, o padre Guérin declarou nessa altura aos ale
�ães: «Era _capelão nacional da JOC ao entrar na prisão e
runda o serei ao sair dela!» 

Por, sua vez, os jocistas da Turíngia repetem decidida
mente: «Eramos militantes jocistas ao chegar à Alemanha e 
ainda o seremos quando re

�
essarmos à França».

G,_Atenção! Estou preso!:;) 
Havia já muito tempo que algumas pessoas tinham adver

tido Marcelo, aconselhando-o a ser mais prudente. Certamente, 
ateve-se a isso por algum tempo... A verdade é que, com as 
suas idas e vindas, talvez pudesse pôr em perigo a vida dos 
seus companheiros. Atenção! 

No ano anterior, a meados de Novembro de 1943, as coi
sas começaram a deteriorar-se. Ao voltar de uma missa em 
Schmakalden, Marcelo pressentiu o perigo: 

«Foi sem dúvida a última - dissera ele aos seus amigos 
-; a polícia meteu lá o nariz e suprimiu tudo!» 

Ao escrever esta vida de Marcelo Callo, conservo muito 
viva em mim a certeza de que o martírio, se não se merece, 
prepara-se, sim, através de uma cadeia de fidelidades. Antes de 
Mauthausen, está Gotha: urna etapa. 

« ••• mas é unicamente ao fim da vida que o homem de fé e 
de fidelidade pode compreender como esses princípios estavam 
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adaptados às etapas que balizavam o caminho; como se iam 
harmonizando com o estado de espírito em que então se encon
trava; como se ajustavam ao ser em que ele podia converter-se 
até o levar a fazer da morte a sua morte!» 

Em 1944, a situação na Alemanha torna-se cada vez mais 
tensa: os Russos penetram na Roménia... Os aliados chegam à 
Itália do sul ... Fala-se de um possível desembarque na França. 
No Pacífico, os Americanos avançam a olhos vistos. Multipli
cam-se os bombardeamentos na Alemanha, enquanto os movi
mentos de oposição ao nazismo aparecem mais determinados. 
Não é de admirar que os partidários de Hitler se deixem ouvir 
um pouco por toda a parte, como zângãos irritados. Reagem à 
insegurança convertida em ameaça para o Reich... Em Roma, 
dá-se o massacre dos reféns e são deportados os judeus da 
Hungria. 

«Atenção!» 
A detenção do� jocistas da Turíngia vai ser um dos acon

tecimentos da política de repressão do Reich em relação a tudo 
o que pudesse abalar o poderio nazi. Os jocistas começam a des
confiar cada vez mais.

No dia 23 de Janeiro de 1944, realiza-se um encontro de 
uma vintena de jocistas em Suhl. Mas não se pode realizar 
senão em pequenos grupos pelos bosques das redondezas e nos 
cafés, para despistar a ameaçadora Gestapo. É à volta do lema 
«Ser cada vez mais e melhores» que estes militantes se reúnem. 

Sem uma conversão, como é que os homens poderiam 
passar da crença num Deus todo-poderoso, cuja existência já 
não é evidente, à fé num Deus presente no mais íntimo da 
alma e que, sem ser Ele propriamente a causa, actua, não 
sobre, mas nas suas acções mais pessoais? 

Os jocistas estão a caminho deles próprios. 
«Há já um mês - escreve Marcelo a 21 de Dezembro de 

1943 - que devíamos ter tido a recolecção em Suhl, mas o
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pároco de Gotha, Padre Lecoq não pôde vir. Estávamos 17 jocis

tas. .. Tivemos uma espécie de conselho federal.. Sentimos medo 

em diversas ocasiões: a Gestapo tem-nos debai.xo de olho!» 

Fins de Março de 1944: Marcelo trabalha com fervor na 
«Campanha pascal». Nessa altura, escreve: «Teremos sucesso 

absoluto? Desejamo-lo ardentemente! Faremos o que pudermos: 

Cristo há-de abençoar os nossos esforços. Não tenho tempo para 

me aborrecer: tenho todas as barracas do acampamento para 

avisar durante esta semana. A acção torna-se difícil». 

É verdade: cada vez há mais alertas. As bombas chovem 
um pouco por toda a parte. E há também a Gestapo ... 

O medo, porém, não os detém. Viajam a pé, em bicicleta, 
de comboio. Galgam centenas de quilómetros para anunciar, a 
uns, os encontros de reflexão e, a outros, levar-lhes livros, en
quanto meditavam as cartas do Cardeal Saliege de Toulouse: 
«Bem podeis dizer que estais em missão! Sereis testemunhas de 
Cristo! Havemos de mostrar que um cristão não se exime do 
serviço fraterno; que se sente feliz mesmo com lágrimas no 
coração; que sabe encorajar, inspirar confiança e que, em toda a 
parte, proclama a Esperança». 

Sem terem consciência de que o perigo rondava tão perto, 
todos os jocistas sabiam, no entanto, que viviam em contínuo 
risco. 

Joel Jouas Poutrel trabalha, nessa altura, no turno da 
noite. Na manhã de 19 de Abril de 1944, pelas 11 horas, está 
tranquilamente a acender o fogareiro quando se abre brusca
mente a porta da barraca e aparece a cara de Marcelo, tão 
atormentado, que arranca do coração de Joel esta pergunta: 
--«Que te aconteceu, Marcelo? Estás doente?» 

«- Atenção! Fui preso!» - responde este. 
Poucos instantes depois, aparece um agente da Gestapo 

que se pôs a revistá-lo. Passa-lhe também revista ao armário, 
especialmente os livros. 
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Quanta emoção no coração de Marcelo, silencioso, absolu
tamente só nas garras da Gestapo como o rato entre as patas 
de um gato. 

Joel, já de pé, impotente, levado por uma força interior, 
aproxima-se do polícia e interpela-o: -«Porque prende o meu 
colega?» A resposta do agente da Gestapo é seca e brutal: «Este 
senhor é demasiado católico!» 

Marcelo não diz uma palavra. Está preso: sabe-o bem. 
Mas também sabe que não está completamente só. Ouvira tan
tas vezes o relato da Paixão! Está bem consciente de estar a 
viver a prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras! 

Terminada a inspecção, o polícia ordena: «Mete nesta 
malinha esses livros e também este pão de Sabóia» (Marcelo 
recebera-o na véspera ... ). 

Joel, atento e previsor, aconselha-o a levar o mais que 
puder de provisões. Mas, nesse momento trágico, Marcelo não 
esquece os amigos. Responde imediatamente com determinação: 
«Não vale a pena!» 

Mais tarde, J oe] recordará que estas foram as suas 
últimas palavras. Depois de ter pegado no terço, ao apertar a 
mão do colega, Marcelo acrescenta: «Escreve à Margarida,

minha namorada, aos meus pais. Diz-lhes que estou preso por 

apostolado católico». 

Marcelo acaba de partir, escoltado. Joel nunca mais o 
verá. Por um momento, não despega os olhos da porta da bar
raca que acaba de se fechar. Dir-se-ia que lia nela em letras 
grandes: «Por apostolado católico». 

Como um estribilho impossível de esquecer, Joel Poutrel 
ouvirá a toda a hora, até de noite e durante o seu trabalho 
nocturno: «Por apostolado católico, por apostolado católico ... » 

É também a 19 de Abril que Paulo Beschet é detido em 
Sondershausen. Há ainda outros, porque se trata de uma ver
dadeira prisão em massa. Assim, João Tinturier, seminarista de 
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Brouges, Henrique Marannes, jocista federal de Paris-Oeste 
Marcelo Carrier, jocista federa] de Paris-Norte Camilo Millet'
dirigente jocista de Ivry, Renato Le Tonqueze, _jocista de Tours'

Luís Pourtois, jocista de Besançon. '

Penso, mas alguém com mais esperteza do que eu talvez 
o faça u_m dia, que não é a história duma pessoa a que deveria
ser escnta, mas a de toda uma comunidade (tenho o pressenti
�en�- de que se estão a escrever as últimas biografias), sim, a
h1stona dessas comunidades de fé que o Padre de Lubac no 
seu leito de morte, desejava tanto ver multiplicar-se· e�sas 
pequenas comunidades que Marcel Légaut, «sábio e crente», viu 
como semente de uma Igreja capaz de nascer de novo. 

Uma canonização custa caro: os bancos do Vaticano preci
sam de entradas. Mas, digo eu, com um sorriso de humor 
sempre em festa: «E porque não uma canonização colectiva?» 
Suponho - mas não posso assegurá-lo - que os gastos seriam 
menos elevados. Quanto estímulo, da parte da Igreja, que deve
ria passar de uma religião de autoridade a uma religião de 
chamamento, o dessas canonizações de comunidades! Não se 
pode exigir que a vida brote da terra: é preciso semear! Essas 
canonizações seriam sementes de bom trigo. Creio verdadeira
mente que Marcelo seria desta opinião, ele que se punha tão 
pouco em evidência, cedendo, antes, de bom grado o seu lugar 
aos outros! 

Para onde é que Marcelo foi com o polícia da Gestapo? 
Os seus companheiros depressa o souberam: acaba de ser 

encarcerado nos calabouços da Gestapo, em Gotha. 
Ao regressar, há tempos, dos confins da Polónia, vi à 

minha direita, através dos vidros da cabine do camião, «Gotha». 
Uma flecha indicava a direcção. É muito difícil, para quem 
nunca passou por lá, exprimir a angústia do jocista então abso-

, 

' 

lutamente só. E provável que não se possa apreciar a liberdade 
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no seu verdadeiro valor senão quando se perde. Que vazio! A 
entrada no calaboiço! É difícil, certamente, escapar a um senti
mento de tristeza abrumadora que nos faz sentir um nó na 
garganta e nos oprime, sobretudo quando se trata de um tem
peramento como o de Marcelo, rico em criatividade. 

Ao chegar ao calabouço - uma espécie de trincheira es
cura -, tem a surpresa de tropeçar com outros jocistas seus 
amigos. É como se os ombros se libertassem de uma capa de 
chumbo. Quanta força ao encontrarem-se reunidos! 

Na primeira noite, não havia mesa à volta da qual poder 
sentar-se para uma troca de impressões. Há tantas emoções a 
p-artilhar! Na primeira noite, nada de jantar.

Os jovens jocistas do Padre Cardijn depressa alcançam 
juntos o restabelecimento necessário. Se não conhecem a fra
se portuguesa afixada na parede de uma garagem - «A vida 
sem alegria é como um carro sem rodas» -, pelo menos vi
vem-na ... 

«Olá, rapazes!», exclama um deles. 
Francês? Da JOC?, replica outro. 
Sim! 
Quem é? 
Marcelo Callo, dirigente federal de Rennes, res

ponsável, na Alemanha, da Acção católica em Zella Melhis». 
E Camilo concluiu: «Em resumidas contas, amigos, é por 

Cristo! Muito bem!» 
É fácil adivinhar - os intervenientes melhor do que nós 

- a força viva que atravessa este diálogo. Dentro de cada um
está presente Alguém que se chama Cristo!

Reunidos, os jocistas põem-se muito naturalmente a rezar, 
com o estômago vazio e o coração repleto da força de Deus. 
Invocam imediatamente o Espírito Santo - a força que nos 
mantém de pé-. Conhecem o que Jesus trouxe como novidade: 
«Não ter medo». A palavra do Evangelho, tantas vezes meditada 
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e repetida sobe-lhes ao coração e aos lábios: «Ânimo! Sou Eu. 
Não tenhais medo!» 

O Espírito, aquele que é chamado a estar junto de nós, o 
Paráclito (que em grego significa advogado, aquele advogado de 
outrora, que escrevia a defesa do acusado, mas deixava ao 
cliente a responsabilidade de pronunciar a defesa redigida), 
«inspirar-vos-á o que haveis de dizer. Mas sereis vós a dizê
-lo ... ».

Invocado especialmente por aqueles que vão ser interroga
dos, o Espírito responderá: «Presente!» A Sua colaboração far
se-á através de uma corresponsabilidade. Como verdadeiros 
discípulos de Jesus, rezam também pelos verdugos: um terço 
pelos agentes da Gestapo. O poeta Péguy afirma que o que 
mais o impressiona é a Esperança humilde. Quanto a mim, é o 
afecto sincero que brota mais além das forças humanas: o Amor 
aos inimigos. Jesus é, assim, o único fundador de uma religião 
- se é que fundou uma religião - que exigiu aos Seus
discípulos o amor ao inimigo através de uma luta não-violenta. 

Acho realmente estranho que bispos e cardeais estejam a 
favor da energia nuclear, com o fim de defender os pequenos. 
Ora, eu faço parte dos pequenos. Então, porque é que não pe
dem a nossa opinião antes de se decidirem a defender-nos por 
meios bárbaros? A arma temível dos amigos de Cristo é a ver
dade nua e crua que, sem ferir ninguém, combate o opressor. 
Trata-se de um minoria (talvez uns milhões), mas não é o 
número o que interessa neste combate, antes a fé viva n'Aquele 
que nos habita, o Espírito de Fortaleza e de Verdade. 

- «Chiu, rapazes!, interrompe Marcelo. Assobiaram!».

Num salto, cola o ouvido ao buraco que conseguiu abrir. 
E voltando-se suplica: «Calem-se! É o Marcelo Carrier: acaba

' ' 

de ser interrogado toda a noite e ontem todo o dia!» 

Gotha, uma linda cidadezinha, cujos museus oferecem aos 
curiosos belas obras de arte. O campo verdejante, muito 
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agradável na Primavera. Os jocistas conhecem bem a regiao: 
em 1942, Andrée Vallée, jocista federal de L'Orne, organizou ali 
a JOC e, desde Novembro, Fernando Morin trabalha nela acti
vamente. Foi em Junho de 1942 que o Padre Jean Lecoq de 
Rennes ficou ali de capelão. Era, nessa altura, o homem de 
confiança do «Kommando», um destacamento de prisioneiros de 
guerra na cidade. Em Julho, o irmão de André Vallée, o semi
narista Rogério, entra também na secção jocista. Trata-se de 
uma secção viva, cheia de iniciativas. Os militantes avançam 
através dos perigos, sabendo que correm o risco de ser presos 
de um momento para o outro. 

Fernando Morin, intérprete na Wagenfabrik (fábrica de 
carros), foi detido no dia 1 de Abril. Uma catástrofe: a Gestapo 
acaba de apreender a lista dos responsáveis da organização. O 
resultado foi toda urna série de detenções. Como é que Marcelo 
Callo ia poder escapar a esta redada? 

O dia 19 de Abril caiu numa quarta-feira. Parece que 
Marcelo dormiu bastante na primeira noite. Tantas fadigas 
acumuladas tornaram conta deste jovem bretão cheio de vida. 
Exausto, adormece. 

Nesse calabouço da Gestapo foram montados dissimulada
mente os fios de um telefone árabe: podem comunicar-se. 

Naquela quinta-feira, 20 de Abril, cada um conta a sua 
detenção. Cada um fala do seu trabalho como jocista. Estes 
diálogos são frequentemente entrecortados de silêncios. Toda a 
gente sabe que os interrogatórios se sucedem até chegarem a 
durar dez horas a fio! Um deles faz de sentinela junto do bura
co da porta do calabouço. Deste modo, podem saber quem vai 
ou vem do interrogatório. De certeza que rezam: «Não nos 
deixeis cair em tentação!» Mas o coração bate com mais força só 
de pensar que se pode ser chamado de um momento para o 
outro. A troca de olhares diz muito mais do que todos os discur
sos... Quando a noite vem, dificilmente adormecem. 
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Na manhã de sexta-feira 21, brota de cada coração um 
grito de socorro: «Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor!» 
E vêm as longas horas de espera, interrompidas por algum 
alerta... Os silêncios prolongam-se. Cada qual recorda a sua 
terra: Marcelo fala da Bretanha. 

Interrogam-no na manhã seguinte, sábado 22, entre as 15 
e as 17 horas, e na segunda-feira, dia 24! 

Sempre sincero e recto, dá testemunho da Acção Católica 
diante dos juízes. Não tenta desculpar-se, nem muito menos! 
Chega mesmo a declarar que ele sabe que está proibida na 
Alemanha. O Evangelho lido e meditado impede-o de se enver
gonhar. Para ele a Acção Católica, a Igreja é uma pessoa viva 
da qual não se envergonha. Não, ele não pode dizer que não 
conhece esse homem, Jesus Cristo! As ameaças não o intimi
dam. Pode ser que a pureza do seu olhar tenha impedido os 
agentes da Gestapo de lhe baterem... É possível! Apesar de 
tudo, é preciso destruir imediatamente todos os papéis da sua 
equipa jocista. E foi o que ele fez, mas parte-se-lhe o coração. 
Não, não é possível espezinhar a sua única razão de viver. Não 
é de excluir que, naquele momento, Marcelo tenha optado por 
ser mártir: «É preferível morrer a perder a Vida».

«Quando me encontro suficientemente presente a mim 
mesmo num silêncio interior que me permite distanciar-me do 
quotidi�no, então, deitando um olhar para toda a minha v�da, 
vejo-a através do que sou actualmente, do que sou, precisa
mente graças ao que ontem era. Descubro nela uma unidade 
profunda sob a imensa diversidade de etapas, de reacções pro
vocadas pelos encontros, situações, acontecimentos. Então: apa
rece o fio secreto dos meus dias, o único verdadeiro, quaisquer 
que tenham sido os meus projectos, que segui na medida em 
que a minha fidelidade mo permitia. Esse fio oculto, tenso, 
frágil até ao ponto de parecer inverosímil, e que, sem que �enha 
tido dele, a cada momento, uma consciência clara, me foi con-
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duzindo até onde me encontro presentemente. A isso chamo a 
minha existência: é algo diferente da minha vida» (M. L.).

O Padre Beschet dá testemunho de que Marcelo Callo, 
nos dias 22 e 24 de Abril de 1944, fez uma corajosa profissão 
de fé. Não é de admirar que se tenha estabelecido uma comu
nhão profunda entre essas testemunhas de Cristo - e a que ní
vel! - numa época em que os grandes encontros de massas são 
tão superficiais, com um entusiasmo que não nos surpreende 
que não dure mais do que um dia, baseado como está em devo
ções ultrapassadas. Tenho a certeza de que aquilo que Marcelo 
vive com os companheiros é preparação de um novo nascimento 
da Igreja. Eles não passam de uma dezena, mas os primeiros 
discípulos de Jesus também não eram mais do que doze ... 

No Domingo, 23 de Abril, decidem, de comum acordo, 
cantar juntos a Missa «De Anjos». Se bem que um cardeal 
tenha escrito que nela não houve - evidentemente! - con
sagração nem comunhão, acho que isso é falar demasiado de
pressa, porque nem tudo o que é ilícito é forçosamente 
inválido ... 

Não posso deixar de repetir, embora de passagem, o que 
já disse atrás, citando, aliás, um grande moralista, o Padre 
Bernhard Hãring: «No momento em que os cristãos são obriga
dos a participar em Eucaristias celebradas, às vezes, por padres 
que não vivem o carisma do seu ministério, homens casados 
não podem ser ordenados, visto que lhes incumbe procurar a 
santidade no matrimónio». Sei que estou a repetir-me! 

Como é que hoje iria reagir o Marcelo, ele que respondeu 
à mãe, que o interrogava sobre a sua eventual vocação ao sa
cerdócio: «Primeiro serei papa»? É verdade que era a resposta 
duma criança, mas tenho a certeza de que o Marcelo, sabendo 
que uma comunidade cristã tem direito à celebração da Euca
ristia, não aceitaria ficar privado dela. Não, ele não. 

Na segunda-feira, 24, de estômago vazio, tem de descarre-
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gar no pátio um camião de carvão e vigiar, ao mesmo tempo, a 
rua por onde talvez passe alguém conhecido. 

Enquanto os corações de todos permanecem oprimidos e 
angustiados, os interrogatórios continuam. 

Primeira pergunta a Paulo Beschet: - «Vocês lutam con
tra os comunistas?» 

Resposta: - «Para nós, católicos, o comunismo ateu é um 
erro que Pio XII condenou na sua encíclica 'Divini Redempto
ris'. Mas nós não usamos os mesmos procedimentos que vocês. 
Em vez de destruir, nós queremos amar». 

Evidentemente, trata-se da não-violência! 
A Gestapo quer saber mais: - «De que é que vocês falam 

nos grupos?» 
Resposta: - «Da França, de Deus, do desporto» (claro 

que, para ele, o 'desporto' é a Acção Católica). 
A Gestapo adopta, então, ares de desprezo: - «Com que 

então ainda acreditais em Deus?» 
Desta vez, Paulo Beschet não responde: sabe que a sua 

presença é um testemunho mais eloquente do que todas as 
palavras. E, de regresso à cela da prisão, escreve: «Recordo a 
primeira carta do apóstolo Pedro aos estrangeiros e dispersos: 
'Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais 
os seus passos... Insultado, não pagava com injúrias, não res
pondia com ameaças. Ele suportou os nossos pecados em Seu 
Corpo, no madeiro da cruz ... Ele, por cujas chagas fostes cura
dos. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes 
para o Pastor e guarda das vossas almas'». 

Ao citar esta carta do apóstolo Pedro, Paulo Beschet sente 
que uma grande calma o invade, calma que Renato e Marcelo 
partilham em silêncio, um silêncio habitado. 

Renato sente necessidade de se abrir com os amigos, na 
certeza de ser compreendido. Conta a reacção do seu assisten
te na França, quando lhe explicou a acção que ele desejava 
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levar a cabo a favor das prostitutas. O assistente - lembra ele 
- levantou os braços ao céu e pôs-se a ralhar como uma avó. À
réplica de Renato: «Mas Cristo não veio para salvar as rapari
gas perdidas?», o assistente respondeu (é como se ainda esti
vesse a ouvi-lo): «Ele era mais forte do que tu!». E Renato,
entre Paulo e Marcelo, acrescenta: «É verdade: Cristo é mais
forte do que nós, mas AQUI TRABALHAMOS COM ELE!» E
sério, mas cheio de humor, conclui: «Nessa altura, os assisten
tes pareciam-se às mães-galinhas que, depois de terem chocado
os patinhos, os mandam lançar-se ao charco! Segundo elas
(eles), os patinhos não deviam ir para a água!» Então, Renato
disse a sorrir: «Ora, os patos sabem nadar!»

Espero que os meus leitores partilhem a minha alegria de 
ver os jovens libertos de um «sacerdotalismo» que já então esta
va a ponto de se converter num clericalismo intragável. Isso já 
não acontece. Os assistentes, agora mais do que nunca, não 
constituem a força dos verdadeiros militantes: disso estão certos 
os nossos três amigos! Renato não pode conter o coração dema
siado cheio. Mostra-se ainda mais animado ao dizer: «Escrevi a 
outros cartas de encorajamento e de formação que até eu me 
admirava quando as relia! Vede bem: eu, um pobre diabo! Ain
da bem que Cristo existe, se não eu teria caído como os outros». 

Os três companheiros têm a sensação de que as suas 
vidas estão em perigo e é muito compreensível que desperte 
neles o instinto de conservação. 

Renato pondera a sua sorte em ter sido apanhado com 
uma carta do Cardeal Liénart explicando a diferença entre a 
JOC e um partido político. Mas inconscientemente sente a ne
cessidade de completar, à sua maneira, a carta do Cardeal: 
«Pensai nisto: a JOC é uma dedicação; o partido, muitas vezes, 
uma luta pelo poder». 

Aqueles oito dias passados nas masmorras da Gestapo 
foram uma provação: alguns foram espancados, outros postos a 
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ridículo, como foi o caso de Rogério Vallée, revestido de para
mentos sacerdotais e obrigado, neste preparo, a beber cerveja. 

Lá fora, os amigos fizeram tudo para os livrar da polícia 
hitleriana. Assim que Marcelo foi detido, o intérprete foi ime
diatamente ao chefe do pessoal, membro da Gestapo: 

- «Vocês prenderam Marcelo Callo. Porquê?»
Em resposta, antes de mais, um gesto fácil de interpre

tar: «Basta! Já temos que chegue!» E, logo a seguir, a senten-
ça: «Viel zu Katholisch!», Demasiado católico! Não vale a 
pena insistir. O melhor é sair dali, já que o despedem seca
mente ... 

O intérprete, amigo de Marcelo, sabe de outras detenções 
nos dias seguintes. Sem hesitar, dirige-se à Gestapo, mas ali, 
tal como na fábrica Walther, não lhe dão resposta ... O olhar, o 
gesto indicam-lhe a porta. Finalmente, o encontro fortuito com 
o delegado francês, vindo directamente de Berlim, que lhe res
ponde com aspereza atalhando qualquer explicação: «Contra a
Gestapo, não posso fazer nada». Ao fim e ao cabo, que os jocis
tas estivessem quietos sem fazer nada contra o nacional-socia
lismo (o nazismo)!

Os companheiros não esqueceram o seu amigo Marcelo; a 
sua coragem, a sua alegria natural e comunicativa e o seu bom 
humor ainda continuam bem vivos entre eles. 

· No dia 27 de Abril, Marcelo e todos os jocistas presos
como ele deixam as celas da sede da Gestapo e passam à prisão 
da cidade. Eles ignoravam - mas nós não - que iriam ficar 
ali durante cinco meses! 

A primeira cela de Marcelo era um cubículo de três me
tros por dois. Não consegue aquietar a imaginação: - Será 
amanhã? Quantas perguntas sem resposta! Não é de admirar 
que uma pessoa acabe por não saber a quantas anda ... 

- «Que dia é hoje?» pergunta Marcelo.
- 28 ...
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Sente um sobressalto ao recordar: «Esta manhã, um pa

dre ofereceu Cristo por mim. E, em todas as comunidades do 

exílio e de França, houve irmãos e irmãs que trabalharam e so

freram por mim. Nós comprometemo-nos, na despedida, a fazer 

este oferecimento uns pelos outros. Hoje é a minha vez de me 

aproveitar dele, e sinto à minha volta a presença uiva desse 

ofertório». 

Graças a um lápis diminuto escondido num buraco do 

muro, começa a escrever uma espécie de diário de pnsao, no 

verso de uma folha de uma revista alemã. Que recordação para 

a família, no dia de amanhã, essas notas breves arrancadas à 

lixeira do tempo! 

Ao preparar uma vigi1ia de oração da secção jocista de 

Saint-Aubin, em Rennes, Marcelo escrevera um dia: «Queríamos 

viver essa fraternidade que animava os primeiros cristãos. Te

mos de continuar com a mesma fé, o mesmo dinamismo. Ajuda

dos por Cristo, devemos ser, tal como eles, os primeiros 

apóstolos no meio em que uivemos». 

«Fomos particularmente escolhidos, sem mérito algum, 

para participarmos na paixão de Cristo. O que não uai ser, 

então, quando partilharmos a sua Glória, a Vitória da Ressur

reição?!» 

Por ocasião de um debate entre eles sobre «Qual será o 

amanhã?», o bom do Camilo acabou por dizer: «Ao fim e ao 

cabo, se são precisos mártires na JOC, porque não havemos de 

ser nós?» 

Quanta simplicidade naqueles corações já tão entregues! 

Chegada a hora, que decepção para a Morte ao não ter nada 

que lhes roubar! 

Os dias, as noites, as horas vão suceder-se durante cinco 

meses entremeados de sonhos, angústia, expectativas, graças, 
piadas, brincadeiras e até de alguma surpresa enternecedora. 

O levantar era às cinco horas, com meia hora para uma 
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«lavadela», para tomar um sumo e, logo a seguir, a dispersão 

para o trabalho, uns, e para a permanência forçada na cela, 

outros. Alguns vão trabalhar nos campos, na plantação da bata

ta. Depois, meses mais tarde, virá a ceifa com as debulhadoras. 

Cada um arranja-se, com a maior astúcia possível, de modo a 

aproveitar a ocasião para trazer para a prisão um suplemento 

que complete a ementa. Quem não adivinha o apetite desses 

jovens robustos? As encomendas que vêm de França são festeja

das, partilhadas! Compete a Marcelo distribuí-las em partes 

iguais entre todos - trabalho que ele executa com amor escru

puloso. O grupo escolheu-o por ter a certeza de que ele não 

faria trafulhice ... 

Que retiro, aqueles cinco meses de prisão! Mas, como diz 

Marcel Légaut, «a integridade do testemunho exige a solidão do 

coração já desde aquela idade em que se está feito mais para 

amar do que para ser amado!» 

Um dia, é preciso tratar de Marcelo que adoeceu com um 

problema de estômago. Não é de admirar que, uma vez ou ou

tra, se sintam mal dispostos com aquilo que comem. No entan

to, isso não mata o bom humor que acaba sempre por vir ao de 

cima. 

Enquanto tiravam o grelo às batatas, Camilo acabou, um 
dia, por dizer (certamente como diriam todos): «Se não estiver

mos alegres como tentilhões, nada conseguiremos! Pois, a ver

dade é que Deus, nosso Pai, cuida dos passarinhos». Cumpria-se 

a palavra do Evangelho: «Felizes os que padecem perseguição 

por minha causa!» 
Estamos em 1944. Os dias e as noites correm à desfilada. 

Têm conhecimento do desembarque na Normandia ... Ao alemão 

que passa por eles e lhes pergunta onde está Cherbourg, João 

Lecoq responde sem hesitar ao sentinela-chefe: «Neste momen

to, está na França!» 
Com tudo isso, as encomendas procedentes da terra m1tal 
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deixam de chegar. Os alemães começam a ficar inquietos, ner
vosos, exigentes, maus. 

Se, nalgumas ocasiões, os jovens presos sonham, ao recor
darem as suas casas, com um regresso para breve, noutras, 
porém, a angústia aperta-os nas suas redes de arame farpado. 
Correm sérios rumores de que, depois do extermínio dos judeus, 
começará o dos católicos. Os jovens não ignoram a existência 
dos campos de concentração. Por isso, corno é que, na prisão, 
não hão-de sentir-se esmagados pelo medo em algumas oca
siões? ... É preciso fazer qualquer coisa para se distraírem. Para 
afugentarem o urubu (*) - símbolo incontestável da morte -, 
Marcelo põe-se a contar coisas da Bretanha, da família, da sua 
namorada, de modo que não era difícil imaginar a seus pés as 
giestas e os juncos em flor. Recorda também, com muito entu
siasmo, as aventuras em Zella Melhis. 

Basta com que ele se encontre com André Vallée, 
tipógrafo de Montligeon, para que os dois impressores se po
nham a falar da sua profissão. Nesse momento, o medo e a 
angústia - feras sempre vorazes - ficam encerradas nas suas 
jaulas ... 

Que acontece aos jocistas que gozam de relativa liberdade 
por terras da Turíngia? No início do seu encarceramento, al
guns carteiros corajosos e audaciosos iam e vinham regular
�ente levando correspondência de uns para os outros. 

Nessa altura, que surpresa quando reconheciam a letra 
do Marcelo! Os olhos não querem acreditar no que vêem! Res
pondem, embora com medo de que venham a ser apanhados 
nalguma armadilha ou emboscada da polícia. 

Conseguem mesmo, além das cartas, fazer chegar à prisão 
pequenas coisas e até uma encomenda de víveres. As cartas são 
lidas e relidas. É com pena que se vêem obrigados, por prudên-
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(*) Espécie de abutre da América tropical (N. da T.).

eia, a destruí-las e queimá-las. Mas o fogo da amizade tinha 
soldado os corações! 

Depois da partida dos animadores, os jocistas reorganiza
ram-se. O trabalho da JOC continua; conscientes do perigo, mas 
sempre com 'o mesmo entusiasmo, a mesma coragem. Não, os 
jocistas, aterrados num primeiro momento, não ficaram de bra
ços caídos, apesar do torno que se aperta à sua volta: «Com 
Cristo, não sei o que é o medo paralisante». 

«Certo dia - contará mais tarde o intérprete -, recebi 
uma carta de um dos companheiros de cela do Marcelo, Fer
nando Morin, na qual me dizia que não lhe mandasse mais 
cartas nem encomendas, que o Marcelo, com mais dez, tinham 
deixado a prisão, na véspera, com destino desconhecido. O 
Marcelo tinha-me dito que lhe escrevesse ainda uma vez mais. 
Não esqueci as últimas linhas: 'Fico sozinho na cela; eles parti
ram com um moral excelente. Aguardem notícias!' Esta carta 
causou-nos uma pena imensa: tudo se podia imaginar e temer ... 
Nunca mais ouvimos falar deles». 

Passou-se muito tempo sem nenhuma notícia da família. 
Como não imaginar o pior, algumas vezes, depois de qualquer 
dos bombardeamentos que se tinham multiplicado após o de
sembarque? 

A última carta de Marcelo para a familia, para a mãe, no 
dia 5 de Julho, é comovedora: é o coração que fala sem se 
preocupar com as frases: 

·

«Tenho uma falta total de notícias vossas. Algumas vezes, 
esta solidão faz-se sentir e experimento muita dificuldade em 

reprimir a minha dor ... Enfim, há um amigo que nunca me 
deixa só um único momento e que sabe consolar-me nas horas 

dolorosas e de afiição. Com Ele tudo posso suportar. Quantas 
graças dou a Cristo por me ter traçado o caminho que trilho 
presentemente! Ofereço por todos vós cada um dos meus sofri
mentos e dificuldades: por vós, queridos pais, pela minha 
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namorada, pelo João, PARA QUE O SEU MINISTÉRIO SEJA 
FECUNDO, POR TODOS OS MEUS AMIGOS E COMPA
NHEIROS». 

Os jocistas vão saber agora, e cada vez melhor, «que uma 
revolução se reduz essencialmente a cavar mais profundamente 
os recursos não esgotados da vida interior, pois não são os 
homens exteriores que fazem as revoluções, mas os interiores» 
(Péguy). 

Fim de Julho. Marcelo até então só na sua cela com uma 
mesinha, um banco, uma estante, uma bacia, um balde higié
nico, uma cama dobrável fixa na parede, dois cobertores, rece
be um companheiro, Fernando Morin, a quem não são per
mitidas saídas. Marcelo acolhe-o como um irmão. Fernando 
contará mais tarde: «Nunca o vi abatido. À tarde, no regres
so do trabalho, tirava do forro da roupa um monte de peque
nas coisas: biscoitos, pedaços de chocolate, uma bucha, ce
I'.JOuras, cebolas, uma amostra de rabanete. Um dia, traz
-me urna novidade: 'Custou-me bastante a consegui-lo - expli
ca -, mas pensei que vais gostar'. Era um belo tomate verme
lho». 

Nada se pode fazer sem generosidade, e esta é contagiosa. 
Passados uns dias, um companheiro traz-lhe a ele, o respon
sável pela partilha, aletria chegada de França, e diz-lhe: 
«Trouxe-ta logo, porque, se a guardo, corno-a sozinho, tanta 
fome eu tenho!». 

Lá fora, os jocistas estão cada vez em maiores dificulda
des, como corças cercadas no bosque. Acabaram as reuniões nos 
cafés, mas ainda era m:ais perigoso reunir-se nas igrejas. Só há 
uma solução: contactar-se individualmente, estando sempre vigi
lantes. Cada qual pressente que também pode ser chamado a 
depor e não apenas com palavras, mas com a oferta da sua 
vida. «Isto é o Meu corpo entregue por vós. Isto é o Meu san
gue derramado por vós». 
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Como é que alguns, vivendo uma espiritualidade tão pro
funda, não haviam de ter a ideia de ir confortar os colegas 
presos? A generosidade humana cansa-se depressa! 

Os jovens reflectem juntos e decidem: é preciso organizar
-se para atender os prisioneiros de Gotha! É arriscar a vida, já 
se sabe ... Mas arriscar, arriscar tudo, isso é viver! 

Um seminarista da Companhia de Jesus, André Yver
neau, de Sondershausen, consegue hóstias consagradas através 
do Padre Danset, capelão do «kommando» dos prisioneiros de 
guerra de Sondershausen. Duzentos quilómetros para chegar a 
Gotha! Ele conta poder estar com o Padre Beschet, no dia 2 de 
Julho, para lhe entregar as hóstias. Não consegue porque, 
naquele dia, os presos não saem para o trabalho! Obrigado a 
voltar ao seu posto de Sondershausen, tem a sorte de encontrar 
um jocista do campo de trabalho de Gotha, Henrique Choteau. 
Passam-se perto de quinze dias sem que ele consiga chegar 
junto dos companheiros que o esperam há 88 dias! 

Henrique Choteau, oriundo de Chéreng, no Norte, todos 
os dias se interroga sobre como levar o Libertador, vivo, aos 
seus amigos. Tendo sabido, finalmente, em que sítio trabalham, 
parte no dia 16 à tarde para se pôr de guarda à hora em que 
acaba o trabalho. 

No momento em que o Padre Lecoq deixa os campos e 
mete pela estrada, Henrique Choteau aproxima-se dele. Não há 
tempo para conversas: «Entrego-te o Senhor!» É só o momento 
de um aperto de mão e Henrique desaparece sem voltar a 
cabeça. O Padre Lecoq mete logo no bolso a caixinha de agu
lhas de gramofone. Aproveitando o momento em que o guarda 
se encontra noutro lado, os jocistas reúnem-se rapidamente na 
arrecadação da casa do jardineiro. É verdade: estavam à espera 
há 88 dias! 

No seu diário, Marcelo escreve: 
«16 de Julho: comunhão. Alegria imensa!» 
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G 
MAUTHAUSEN 

MARCELO - 108 548 

O perigo ronda cada vez mais perto dos militantes jocis
tas ... Sentem-se encurralados, cercados como por um fogo que 
avança ameaçador pela floresta. A esperança de escapar dimi
nui de mês para mês. Como é que alguns não haviam de sentir
-se angustiados? 

Abril de 1943, 30 de Junho de 1943, 12 de Agosto de 
1943: multiplicam-se as restrições à prática religiosa e os jovens 
cristãos são vigiados de perto. 

No dia 1 de Dezembro de 1943, uma nota de Kaltenbrun
ner, chefe do serviço central da segurança do Reich, denuncia a 
Acção Católica francesa entre os trabalhadores civis ... É preciso 
deter ... É preciso prender ... É preciso enviar para campos de 
concentração ... 

Na véspera de Domingo de Ramos, dia 1 de Abril de 
1943, a Gestapo detém, em Gotha, os dois irmãos Vallée: Rogé
rio, seminarista, e André. Descobrem um bloco de notas, com os 
lugares das recolecções e os nomes dos companheiros. 

No dia 4 de Abril, ainda em Gotha, a polícia deita mão a 
João Lecoq. Na noite de segunda-feira, 17 de Abril, é a vez de 
Marcelo Carrier. Na quarta-feira seguinte, dá-se uma verdadei
ra redada: Luis Pourtois, Henrique Marannes, João Tinturier, 
Camilo Millet, em Zella Melhis, e Marcelo Callo. 

A 30 do mesmo mês, encontram-se todos na prisão de Go
tha. .. Uma vez ali, descobrem que foram apanhados porque 
«demasiado católicos». 
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Depois, vêm as sessões de interrogatório que não acabam 
nunca. Isto para todos. Mas, para alguns deles, troças e tortu
ras. E os meses de prisão sucedem-se monótonos, com horas de 
angústia ... 

No começo de Agosto, chegam prisioneiros de toda a 
parte. No dia 9, o comandante agarra em dez e mete-os a todos 
no mesmo local. Trata-se de uma grande sala, no último andar 
do presídio. 

Chamam-lhe a «Kirche» (igreja), desde que um pastor 
protest�nte veio para ali, noutro tempo, evangelizar os presos. 

«Eramas todos como irmãos - escreve' um deles -
Tínhamos tudo em comum». E a que nível de profundidade ! 

Quando ali entrou no primeiro dia, Rogério Vallée, semi
narista de Sées, denominou-a logo «a sala de cima» (Actos, 1, 
13), em memória daquela em que, depois da morte de Cristo, 
os discípulos se reuniam habitualmente para orar juntos, para 
se sentirem UM. 

Camilo Millet fez imediatamente com «perpétuas» uma 
cruz que penduraram na parede, bem à vista. João Lecoq ben
zeu-a ... Eu vi a fotografia dessa cruz de «perpétuas» no quarto 
do Padre Callo, irmão do Marcelo. Com quanta emoção interior 
eu a contemplei! Ficou para sempre impressa no meu coração: 
que recordação, que apelo a viver como cristão, isto é, como 
futuro mártir! 

«Existe uma interioridade que é fuga do real. O homem 
fecha-se em si mesmo como numa barricada e recusa-se a pen
sar. Tanto quanto lhe é possível, faz o vazio no seu espí

r
ito

para se proteger do desespero que, doutro modo, o invadiria, 
pois não vê mais do que absurdo na sua vida, parecendo-lhe 
esta privada de sentido ... 

Tal interioridade suicida não leva a nada, a não ser à 
negação de si mesmo e, como consequência, à de Deus. De fora, 
parece-se à interioridade (mas, na realidade, completamente 
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oposta a ela) que o homem procura alcançar, a fim de se abrir 
ao seu próprio mistério até ser capaz de se medir com a reali
dade, para abraçá-la tanto quanto possível, sem que ela o esma
gue, e ser plenamente ele mesmo na medida em que lhe for 
dado» (M. L.).

No dia 3 de Agosto de 1944, Marcelo recebe uma carta da 
família. Há quatro meses que a espera! Pode ainda escrever 
uma carta, que será a última: 

«Estou admiravelmente, a saúde é excelente. Quanto ao 
moral, é surpreendente. Só peço a Cristo que seja assim até ao 
fim». 

«Rezamos, à noite, diante da cruz de 'perpétuas' trança
das por Camilo Millet». 

No momento do exame de consciência, o Marcelo e um 
companheiro confessam diante de todos as suas faltas. É a 
reconciliação que une os corações. 

Na quinta-feira à noite, há uma meditação prolongada 
sobre uma passagem do Evangelho. Graças à palavra viva de 
Jesus, não são mais do que um só coração e uma só alma. Ao 
domingo, com a ajuda do missal do Padre Godin, rezam a 
Missa. Quem poderá ser juiz da autenticidade desta celebração: 
os partidários do Direito Canónico ou Jesus? Quantas missas 
«ditas» com todas as rubricas não passam de um teatro sem va
lor, onde tanta gente se aborrece, enquanto que, na «Kirche», 
tudo era tão vivo e verdadeiro: «Quando dois ou três estiverem 
reunidos em meu nome, Eu estarei no meio deles!» 

Os serões na «sala de cima» nunca são iguais. Algumas 
vezes, são o que eles chamam «círculos de estudo». Juntos, re
flectem, partilham as suas descobertas sem excluírem as inter
rogações. Está tudo longe de ser claro! 

Há ocasiões em que algum se deixa levar nas asas do 
sonho: um pedaço de jornal passado às escondidas, lido e relido, 
basta para dar lugar a imaginar o futuro. De facto, não igno-
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ram que se deu o desembarque. Um dia, virá a libertação! 
Noutras ocasiões, porém, a angústia invade todo o grupo. E 
sentem medo de que, de um momento para o outro, seja preciso 
partir para um campo de concentração. 

Uma surpresa: no dia 25 de Setembro de 1944, cada um / 
tem de assinar o motivo do seu mandato de captura e interna-
mento: 

I«Devido à sua acção católica entre os companheiros fran-
ceses durante o serviço do trabalho obrigatório, converteu-se 
num perigo para o estado e para o povo alemão». 

No dia seguinte, Camilo Millet escreve: «Todos nós esta
mos satisfeitos com o motivo! Temos a certeza de que cumpri
mos a vontade de Deus!» 

O mandato de internamento veio directamente de Berlim. 
Se alguns julgavam ignorar esta hora fatal, outros tinham 

adivinhado este desenlace cruel. Quanto a João Tinturier, so-
zinho na sua cela em Gotha, pôde ler um dia, nos «dossiers» da 
Gestapo, que tinha de ir para os campos de extermínio. Sim, 
João sabia o que o esperava. Vários nomes - entre os quais o 
de Marcelo Callo - estavam sublinhados a vermelho nos «dos
siers» da Gestapo ... 

A reação destes jovens cristãos é unânime: «Todos nós 
temos de estar contentes quanto ao motivo da nossa condena
ção, pois é mesmo por causa de Cristo. Dedicámo-nos à Acção 
Católica, detestável, sem dúvida, para o regime nazi, mas de 
nenhum modo para a salvação do povo alemão!» 

Alguns dias depois de terem assinado o mandato de inter
namento, são mandados para os campos de concentração, em 
aplicação do decreto de Himmler, de 10 de Julho de 1944: 
«Todos os suspeitos deve� ser enviados para um campo de con
centração». 

Na noite de 6 de Outubro de 1944, o chefe do campo 
reúne os prisioneiros. Compreenderam que a ordem era sem 
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apelação: «Amanhã, senhores, é a partida!» No dia seguinte, a-0 
alvorecer, distribuem onze nacos de pão: um para cada um. 
Está frio: é Outono, muito precoce na Turíngia ... 

Fernando Morin fica sozinho em Gotha antes de dar 
consigo, semanas mais tarde, no campo de Buchenwald e, por 
fim, nas minas de sal de Thartum. 

Depois de uma longa espera no cais da estação, os seus 
companheiros foram encerrados numa carruagem celular. E 
começa a viagem terrível: «Para onde vamos?» 

«Estávamos em silêncio, uns sobre os outros! Rezava-se 
em silêncio. De vez em quando: 'Que tal?'. Já não havia ilusões: 
um SS, moço bem constituído, encostado à cancela, mantinha
nos debaixo de olho, como um magarefe o seu gado». 

São encaminhados para Buchenwald, mas, durante a via
gem, como a cidade de Weimar foi bombardeada, o comboio 
toma a direcção de Hof (Baviera), onde permanecem três dias. 

No dia 10 de Outubro, o Padre Lecoq é levado para 
�o cemi�res. 

Os outros partiram para Weisen... Desembarcam em 
Floss. E começa a marcha, com centenas de outros condenados, 
rumo ao campo de Flossenburg, «o barranco da morte». 

Prenderam-nos com cadeias em filas de quatro e em gru
pos de cem. Marcelo foi atado ao Padre Beschet. A entrada no 
campo Fossenburg deu-se no dia 12 de Outubro, à noite. Já lá 
estavam dezasseis mil condenados! Vêem-se obrigados a assis
tir imediatamente - que horror - a cenas de tortura e de 
extermínio. Nus, sem terem comido, preparam-se para uma noi
te interminável, estendidos sobre os mosaicos da sala dos du
ches. 

No dia seguinte, são mandados para os blocos de quaren
tena, sob um frio de arrancar lágrimas. Depois, em filas inter
mináveis, que põem os nervos em franja, para não conseguirem, 
afinal, mais do que um pouco de água quente: a sopa! 
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Apesar de tudo, os nossos amigos não se dão ao desânimo. 
Chegada a noite, às escondidas, a fim de evitar os golpes de 
matraca, Marcelo e os companheiros rezam com a ajuda de um 
livrinho dissimulado na palha apodrecida de uma enxerga suja 
e gordurenta. 

Pobre Marcelo! Um russo arranca-lhe alguns pedaços de 
fotografias e de cartas da família. Meses mais tarde, roubam
-lhe os óculos. 

André Vallée, deportado em vez de um pai de família, não 
saiu de Flossenburg. Morrerá no dia 15 de Fevereiro de 1945, 
no «Kommando» de Leitmeritz ... 

A meados de Outubro, o Padre Beschet, Renato Le Ton
queze, Henrique Marannes, Marcelo Carrier e Camilo Millet 
partem para o campo de Zwickau. 

Dos doze prisioneiros de Gotha há quatro sobreviventes: 
os Padres Lecoq e Beschet, Renato Le Tonqueze e Fernando 
Morin. 

No dia 23 de Outubro, o Padre Tinturier e Rogério Val
lée, com Luís Pourtois e Marcelo Callo são levados, juntamen
te com outros trezentos deportados, para o campo Mauthau
sen. 

Ao passar pelo Calvário que domina o cemitério de Flos
senburg, Marcelo Callo diz aos do lado: «Olhem bem para este 
Cristo! É possível que não tornemos a ver outros crucifixos». E 
ali mesmo fez um grande sinal da cruz. 

Apertados - 55 por carruagem -, chegam a Linz. De
pois, 25 quilómetros mais longe, à estação de Mauthausen que 
os alemães já chamam o «campo da morte». 

Mauthausen: uma 'cidadezinha encantadora à beira do 
Danúbio! 

Do campo de Mauthausen dependem 28 «kommandos», 
num raio de 120 quilómetros. É preciso subir, trepar por um 
caminho sinuoso. 
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É a vida com as suas interrogações. 
A cobardia diz: - «Será perigoso?» 
O oportunismo diz: - «Será político?» 
A vaidade diz: - «Será popular?» 
A consciência diz: - «Será justo?» 
O discípulo de Jesus de Nazaré deve assumir pessoal

mente uma posição arriscada. Deve fazê-lo porque é justo. 
Mauthausen! 
Mais algumas voltas à saída da aldeia e, por fim, a bar

reira. «É ALI!,. Olhares de tristeza e de desesperança silencio
sa ... 

Cada um procura susurrar no seu coração: «Pai-nosso, 
seja feita a Vossa vontade!» O centro do cristianismo nunca 
será o amor à cruz. Mas, quando se ama, como não tropeçar, 
alguma vez, com o Calvário? Seria possível esmagar o nazismo 
a não ser pelo dom total? A violência da guerra não pode cortar 
pela raiz coisa alguma! 

É ALI! Um edifício imenso, feito de magníficas pedras 
talhadas, ergue-se sobranceiro a uma pedreira sinistra. 

Anna Strassen vivia perto de Mauthausen. Conta: «De
pressa aumentaram as chegadas. Vinham de todas as partes da 
Europa para serem liquidados». 

Alguns SS passavam lá pelo escritório a buscar as factu
ras da Coop. Gabavam-se das barbaridades que cometiam. Dizia 
um: 

- «Hoje acabei outra vez com dois!»
- «Como é que fizeste?»
- «Arrastei dois prisioneiros para uma fossa de excre-

mentos. Pus-lhe em cima uma caixa e sentei-me nela até eles 
asfixiarem». 

- «Você não tem coração?»
- «Menina, um SS não sabe o que isso é! Dão-nos boas

gorgetas quando suprimimos vidas». 
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�ma Strassen não tardou em ser levada e torturada. 
Acabou por falar contando as crueldades dos nazis. 

Enviaram-na para um campo de concentração ... Foi um 
milagre ter podido sair de lá com vida. O Senhor Albert Loch, 
tradutor do testemunho de Anna Strassen, que consta de umas 
30 páginas, escreve: «Relato terrível, vivido por uma mulher 
verdadeiramente corajosa». 

Num momento em que, cinquenta anos depois, alguns se 
dedicam a negar a existência dos campos de extermínio, o seu 
testemunho deve ser guardado como coisa preciosa. É um relato 
histórico! 

No dia 26 de Outubro, inicia-se a marcha a pé rumo ao 
«kommando» de Gussen, anexo de Mauthausen, 7 quilómetros a 
sul. 

Umas quantas beterrabas arrancadas ao longo da estrada 
procuram enganar a fome. Algumas pontas de cigarro passam 
de boca em em boca! 

A caravana depressa mergulha no «kommando» de Gus
sen I - onde 20 000 deportados de todos os países são amon
toados num recinto fechado de 700 metros de comprimento por 
300 de largura. 

,/ É o vestíbulo de Gussen II, o vestíbulo da tortura, do as
/ sassinato sórdido. 

Estes «kommandos» gémeos estavam a uma distância de 
300 metros um do outro. Mais de 50 000 foram mortos horroro
samente nesse inferno, sobretudo trabalhando na perfuração de ( 
28 quilómetros de galerias destinadas a fábricas subterrâneas. 

Em Gussen I, Marcelo Callo é destinado, num vasto local, 
à selecção de rebites para aviões, dez horas por dia. 

A comida consta de café de bolotas e, em vez de pão, fé
cula de batata misturada com uma espécie de serradura de ma
deira barrada com um pouco de margarina: 20 escudelas para 
350 homens. 
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A 7 de Setembro de 1944, Marcelo Callo e seus compa
nheiros entram em Gussen II, -a penitenciária das peniten
ciárias. Dormem dois a dois ou quatro a quatro num colchão de 
60 centímetros de largura ... 

Todas as manhãs, duas horas antes do trabalho, os «Ka
pos» penetram no dormitório e ç_hicot§jam os rostos ao acaso. 

Depois de passarem pelos lavatórios, os homens desfilam 
lentamente, de cabeça erguida e braços colados ao corpo, para 
os vagões que levam o grupo à fábrica subterrânea S. Jorge, 
situada a dois quilómetros e meio dos barracões. 

O embarque e o desembarque são sempre debaixo de uma 
chuva de golpes que caem em toda a parte como o granizo. 

Marcelo é destinado à montagem dos Messerschmitts, Sto
len 4. 

Na fábrica S. Jorge, turnam-se três equipas de 2000 con
denados durante as 24 horas do dia. A partir de meados de 
Janeiro, não haverá mais do que duas equipas a penarem doze 
horas por dia. Os «Kapos» batem a todo o momento com o que 
lhes vem à mão: pás, talhadeiras, mocas, pedras. Marcelo re
cebe, por quatro vezes, 25 cacetadas ... 

Em Dezembro de 1944, a comida, no começo igual à de 
Gussen I, torna-se ainda mais abominável. Bem depressa não 
provam os homens senão beterrabas e cascas de batata por 
lavar, que é preciso engolir de pé, junto dos recipientes de sopa 
- uma escudela para seis homens. O último a servir-se não
encontra no fundo mais do que água terrosa.

O Padre Car ij , por ocasião do 10º aniversário da JOC, 
a 18 de Julho de 31. tinha lançado este apelo aos 85 000 rapa
zes e raparigas reunidos no Parque dos Príncipes: «Jocistas! 
Sois os missionários dos novos tempos! Cristo confia-vos a mais 

/ santa e decisiva das missões: a de salvar todos os vossos irmãos
e irmãs de trabalho». 

t «J ocistas, para esta tarefa imensa, vão ser necessários 
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ap�s! Vós sereis esses apóstolos! Vão ser precisos mártires! 
Vós sereis esses mártires! Vão ser precisos santos!-Vós sereis 
esses santosl» 

Os deportados não são mais do que números, números 
fatigados, números esgotados, números sempre em marcha. 

Cflarcelo=108 541[) 
Para os que chegam a Gotha, os números vão de 28 901 

a 28 910. É esta a vida do deportado: perseguido dia e noite 
pela fome: fome de estômago, fome da mente, fome também do 
coração - esta sobretudo. Só se respira o cheiro acre dos ossos 
queimados qul:! se evade do crematório muito próximo e enche o 
ar, hostil, inexorável. Qs «Kapos», russos, polacos e a)emães,.....na 
maioria antigos presos de direito comum, são os cães de guarda 
dos SS. Com medo de serem enviados para a frente russa, estão 
prontos a executar todas as ordens, as mais desumanas, as 
mais bárbaras. 

Como é que se consegue sobreviver numa situação tão 
horrível? ... Aquele que arranja maneira de aguentar no meio 
das aglomerações, sabe bem que, mesmo sem querer, consente 
na chacina dos seus companheiros que tentam passar-se às filas 
de fora. A todo o momento, a vida parece estar tão próxima 
como a morte! A carroça cheia de cadáveres atravessa o pátio } 
todas as manhãs. Queimam uma centena deles cada 24 horas. P 

Quem é que se mantém vigoroso de corpo e de espírito? 
Não há dúvida de que é unicamente aquele que come. E, para 
comer, tem de andar à luta e, às vezes, matar. Aquilo é mesmo 
o antro do inferno humano!

Cada• um sabe dessas tentações íntimas, dessas lutas si-
lenciosas, das aglomerações repugnantes. Que solidão pavorosa 

J 
nesses amontoados de milhares de deportados de Mauthausen, 
Dachau, Buchenwald. Não há outra saída: entregar-se à lei da 
selva ou morrer lentamente como um cordeiro. 
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O tempo fica parado quando é preciso permanecer absolu
tamente nu durante horas, ao frio que, só por si, já arranca 
lágrimas. Bichas intermináveis para conseguir alguns tragos de 
sopa, de água! É o regime da morte certa, embora lenta. 

À porta do campo salta à vista uma tabuleta: «AQUI, 
ENTRA-SE PELA PORTA E SAI-SE PELA CHAMINÉ». Será 
possível? 

O super-homem acha-se no direito de dominar os outros! 
Era por isso que o domínio nazi via no cristianismo o seu 

pior inimigo! 
«Mas que desumano! - dirá Marcelo. Não há, na face da

terra, animais selvagens mais maltratados do que nós!» 
Apesar dos sofrimentos - atesta Daniel Bonino, uma das 

testemunhas -, Marcelo continua sempre bom. Padece de ede
mas nas pernas e de furuncolose. No entanto, encoraja os ou
tros, preocupa-se pela saúde deles, consola, sobretudo, o amigo 
desmoralizado pelo receio de nunca chegar a ver o filhinho 
nascido depois da deportação. 

«Marcelo faz tudo o que pode. Ao passar, tem sempre 
uma palavra de bondade», conta um companheiro. «Foi um 
grande apoio para mim e para os meus companheiros de infer
no. Quantas vezes ele me deu a sopa!» - Daniel Bonino não 
pode esquecê-lo ... 

Num dia de Fevereiro, pede-se aos doentes que saiam das 
filas. Apresenta-se uma dúzia deles. Fazem-lhes crer que vão 
ser repatriados ou enviados para a enfermaria. «Não digas que

estás doente» - sopra Marcelo Callo ao seu vizinho D�niel
Bonino, numa espécie de pressentimento. Esses doentes são 
levados logo para um quarto especial. Não se ouve mais do que 
grandes gemidos durante toda a noite! Na manhã seguinte, é o 
silêncio, é o silêncio da morte: foram todos massacrados. 

Da enfermaria pode ser-se também evacuado para Ban
nhof (a estação), donde não se sai senão para o forno cre-
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matório. Os incuráveis são lançados num reduto de escassos t 
metros de superfície e condenados a morrer de fome e de sede. ., 
Loucos, ao cabo de poucos dias, os desgraçados arranham-se e 
estrangulam-se. Quando a morte não deixa espaço suficiente, os 
verdugos entram lá à noitinha e espancam ao acaso com barras 
de ferro. 

A partir de Janeiro de 1945, o Marcelo enfraquece cada 
vez mais. Entre dois ataques de tosse, ouvem-no dizer: «Aju

dem-me, peço-lhes! Já não posso mais!» Depois de alguns 
momentos de abattmento profundo, põe-se de novo a consolar os 
que passam: «É preciso não se deixar abater!» A esperança dá 
alento e é preciso mantê-la até ao fim. 

Onde encontrar uma força capaz de o suster apesar de 
tudo? Já há muito tempo que o Marcelo sabe onde arranjá-la: 
vai bebê-la à oração. Oração individual ou, se é possível, em co
mum. 

Na região de Berlim, da Turíngia e da Renânia, há uns 
cinquenta mártires que podemos evocar corno santos. É ver
dade: Marcelo Callo não é o único. E é preciso que nos alegre
mos com isso. Tal é o caso de um padre mártir, Renato Girau
det, humilde pároco de aldeia na Vendée, que, levado por urna 
·força irressistível, vai ter com o bispo de Luçon, no dia 14 de
Abril às cinco horas da manhã, para lhe dizer: «Não me
poupe ... ». E apronta-se para partir.

Há também seminaristas.
Assim, João Tinturier, oriundo de Vierzon, na fronteira

das duas zonas, por conseguinte, com todas as facilidades para
passar à resistência. Parte com outros dois seminaristas carme
litas. Hesitantes, fazem um período de preparação antes de se
lançarem à aventura. Finalmente, decidem-se e João diz: «É pa
ra responder ao apelo do Cardeal Suhard». À falta de padres,
vão eles.

Rogério Vallée, seminarista de Sées, que se alistou para
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apoiar o seu irmão André, jocista federal de l'Orne, que partiu 
em vez de um pai de família. Rogério vai com dois jocistas 
solteiros: Henrique Marannes, jocista federal de Paris-Sudoeste, 
e Camilo Millet, presidente jocista de Ivry. 

Por fim, na hora da partida, um deles reza uma oração 
que todos repetem: 

«Também eu, Senhor, quero ser capaz de dar, conTigo, a 
minha vida pela classe operária. Para isso, quero amar-Te, 
Senhor, com todas as forças e com toda a simplicidade!» 

Temos ainda Alfredo Dall'Oglio, que diz à mãe, na véspe
ra de partir para a Alemanha: «Os mártires não tiveram medo 
de morrer com Cristo. Se for da Sua vontade, estou pronto a 
dar tudo, mas nunca renunciarei ao meu apostolado!» 

Depois, Marcelo Carrier que, sendo pai de,duas crianças, 
também partiu um dia. 

. É a mesma razão de viver e de morrer de numerosos 
dirigentes jocistas: Luis Pourtois, federal de Besançon, Marcelo 
Callo, federal de Rennes. Porque é verdade, dizem do fundo do 
coração: «Parto como missionário!» 

É preciso repetir: «Não há nisso nenhuma perspectiva de 
colaboração com o nazismo». 

O mesmo espírito anima todos estes futuros mártires: «A 
resistência espiritual bebida na fé» contra a avassaladora per
versão moral. 

Há aniversários escritos com sangue: impossível não es
quecer algum, tão longa é a lista!... 

Rogério Vallée morre a 30 de Outubro de 1944. 
João Tenturier foi enviado, no princípio de Dezembro 

desse ano, para o campo de extermínio de Auschwitz. No fim de 
Janeiro de 1945, mandam-no para Mauthausen, onde morre a 
15 de Março, quatro dias antes de Marcelo Callo. 

Louis Pourtois, em 21 de Abril de 1945. 
André Vallée, em Leitmeritz, a 15 de Fevereiro. 
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Henrique Marannes, em Zwickau, a 4 de Abril. 
Camilo Millet, em Flossenburg, a 15 de Abril. 
Marcelo Carrier, no dia 6 de Abril de 1945, na estrada ... 
Alguns procuraram o que sé revela específico da santi-

dade destes jovens, quer de Marcelo, quer dos outros; todos 
convergem na dimensão eclesial do testemunho. 

Para aqueles que tiveram de ir até ao martírio, não se 
trata unicamente da frescura da piedade pessoal. Não, não foi 
por isso que os condenaram, que eles morreram. O carácter es
pecífico da sua santidade é a sua irradiação apostólica. São ver
dadeiros mártires por causa do zelo que os distinguia ao ga
rantirem a coesão na comunidade católica. Foi porque se des
velaram sem medida, até ao sacrifício de suas vidas, por cons
truir o entramado do tecido eclesial num universo sem alma -
«um mundo sem piedade e sem coração» - no qual mergu
lharam. Eles vão morrer para que todos os homens sejam 
homens! 

Foi esta confissão verdadeiramente católica da sua fé o 
que provocou o ódio de todos aqueles que os perseguiram, dos 
responsáveis dos serviços de segurança do Reich aos executores 
locais, tanto os seu-s delatores como os polícias que os espanca
vam, mofavam deles ou profanavam as realidades que, para 
eles, eram as mais sagradas. 

Hoje mesmo, quando existe a tentação de não se prestar 
ouvidos aos apelos do heroísmo, por falta de coragem ou de 
clarividência, temos certamente necessidade de nos confrontar
mos com tais testemunhas. Marcelo e os seus companheiros não 
são suficientemente conhecidos! 

Camilo Millet partira em Dezembro de 1942, alguns me
ses antes de Marcelo Callo ter voltado de licença no verão de 
1943. Arranjara namorada ... Ao regressar pela segunda vez, em 
Janeiro de 1944, já não tinha ilusões sobre as condições de vida 
na Alemanha. Sabe todos os riscos que corre se voltar à aven-
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tura. Durante a sua última licença, se bem que se tivesse 
mostrado discreto quanto à sua situação, a família e os amigos 
fizeram todos os possíveis para que ele ficasse na França, fora 

· de perigo. Foi um verdadeiro assalto:
- «Camilo, não voltes! Tens possibilidade de te esconder!

Não hesites!»
Apesar de todas as súplicas dos pais e da namorada, a

resposta é «não»:
- «Não! Porque, se não volto, os amigos vão deixar cair

tudo e eu quero que o apostolado jocista continue, porque os
operários precisam dele».

E, além disso, pensa nos companheiros que não poderão
vir de licença enquanto ele não voltar.

Onde encontrará ele esta força sobre-humana? É o Padre
Renato Giraudet quem no-lo revela: Numa salinha cedida às
raparigas da JOC - também elas vindas para Berlim - ani
mara ele, um dia, uma recolecção durante a qual cada uma
ficava por turno em oração contínua diante da custódia feita
com latas de conserva.

Como não recordar ainda aquela comunhão na arrecada
ção dos utensílios do jardineiro, em Gotha, graças a um novo
Tarcísio?

A troca de correspondência entre Camilo Millet e a namo
rada é reveladora; os corações aparecem a nu: 

- «És demasiado generoso, meu Camilo! Tenho medo de
que os padres te apanhem e nunca mais voltes!» 

Emocionado, luta sozinho, em silêncio, durante vários 
dias. Finalmente, deixa-se penetrar pela palavra do Evangelho: 
«Todo aquele que ama o pai ou a mãe ou a sua própria vida 
mais do que a Mim, não pode ser Meu discípulo». Alguns dias 
mais tarde, faz uma opção radical. Fala, mas é também Cristo 
quem fala nele: «Ao fim e ao cabo, se for preciso que haja 
mártires na JOC, nós podemos bem sê-lo!» 
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Vislumbra-se uma nova forma de apostolado: «A da Re
denção pela oração e pelos sacrifícios, a mais dura de manter 
porque muitas vezes quereríamos actuar, desvelarmo-nos ... e é 
preciso ficar aqui». Esta convicção não fez mais do que crescer 
a partir do dia 9 de Setembro de 1944. 

Nesse mundo sem piedade e sem coração que é o campo 
de Mauthausen, existe cada vez mais sofrimento, mais torturas 
físicas e morais: é um mundo de desagregação. Os cadáveres 
são cada vez mais numerosos. O forno crematório arde sem 
cessar. É verdade: «Sai-se pela chaminé!» Mas aqueles que tudo 
deram sairão inteirinhos, vivos. 

O filho do comandante de Mauthausen conta que, no dia 
do seu aniversário, o pai mandou colocar diante dele uns qua
renta deportados. Deu-lhe um revólver para que os abatesse· üm 
a um, coisa que ele executou. Nesse dia, converteu-se num ver
dadeiro SS, num autêntico nazi ... 

Era normal que o regime nazi visse no cristianismo a 
doutrina que o contradizia. A Acção Católica era um verdadeiro 
empecilho para o regime nazi, esse sistema de mentira, despre
zo, tortura e morte! 

O mandato de internamento procedente da Gestapo de 
Berlim estava claro: 

- «Através da sua acção católica e religiosa junto dos
seus companheiros franceses durante o serviço do trabalho obri
gatório na Alemanha, foram prejudiciais à comunidade do povo 
alemão». 

Na enfermaria, há, na altura, uns 12 000 doentes. Essa 
enfermaria imunda está situada no centro do campo, num pra
do onde os SS levantaram uns cinquenta blocos. Carregamentos 
de moribundos vêm ocupar diariamente o lugar dos cadáveres 
que são levados para o forno crematório. Em cinco semanas, 
morreram trinta e cinco mil pessoas à razão de 300 a 1200 por 
dia ... 
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Um quilo de pão por dia para vinte e cinco homens! Esta 

minúscula ração é suprimida uma vez durante doze dias e 
outra durante vinte e seis dias. Acrescente-se a isto um meio 

litro de líquido onde nadam pedaços de batata, rutabagas e 

ervas podres! 

Foi no barracão n2 2 que Alberto Tibodo, ex-comandante 

do agrupamento R6 da resistência de Auvergne, várias vezes 

torturado e condenado a trabalhos forçados em Mauthausen, 

encontrou casualmente Marcelo Callo. Este já não era mais que 

um esqueleto reduzido, pela magreza, ao aspecto e peso de uma 

criança. Alberto, também ele extenuado por ter perdido mais de 

quarenta quilos, consegue levar Marcelo em braços. 
Encontrou-o, um dia, como um verdadeiro farrapo, arras

tando-se na tentativa de chegar à sua enxerga. Sente-se exaus
to, mas ele sabe que um doente que cai por inanição é lançado 

no montão dos cadáveres, um amontoado de corpos humanos e 
de agonizantes donde provém a desinteria. Pegam neles quan

do chegam aos cem e lançam-nos no montão do pátio. Quando 

se desprende dele um forte odor, os guardas do barracão, con

vertidos numa quadrilha de bandidos de todas as nações, re
gam o montículo com uma mangueira de incêndios ou com 

baldes de água, enquanto os agonizantes ululam debaixo desse 
duche frio. 

Para evitar este horror a Marcelo Callo, Alberto Tibodo 

levou-o várias vezes extenuado até à enxerga. Conseguiu encon

trar-lhe um simulacro de calção e de camisa e trazer-lhe algu

mas chávenas de chá de casca de carvalho no intento de lhe 

aliviar a desinteria. Marcelo chegou a um tal estado de esgota

mento que já não conseguia tomar nada. Completamente no 

limite das forças, não fala. Era um verdadeiro agonizante. 

Quando Alberto Tibodo voltou a Rennes e recordava, 

como num pesadelo, tantos milhares de companheiros que pere

ceram de morte violenta, pôde afirmar: «Marcelo não dizia 
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nada, não se queixava de nada. Parecia não sofrer, insensibili

zado, sem dúvida, pela fraqueza e esgotamento totais». 

Alberto conta ainda: «Nos blocos, havia latrinas - uma 

grande fossa com uma barra de ferro colocada muito alto. Era 

preciso agarrar-se a ela para não cair no buraco. Muitos 

caíam ... Marcelo também caiu, mas eu estava lá e pude trans

portá-lo até à enxerga. Pôde ainda dizer-me: «Marcelo Callo, 

Rennes». Não consegui perceber o resto... Tinha um olhar de 

quem estava a ver outra coisa: inolvidáveis aqueles olhos de 

Marcelo!» 

Quando comecei a escrever esta pequena biografia de 
Marcelo Callo, a minha intenção era mostrar que o martírio «se 

prepara ao longo de toda uma vida» de chamamentos e fidelida

des em cadeia. 

Desde pequeno, a mãe inculcara-lhe nunca mentir -

lembrem-se! - A partir daí, é verdade, Marcelo teve sempre 

uma só cara, um olhar claro. 

Continuo a estar convencido de que o martírio se prepara, 

mas também é um dom gratuito de Deus. 

Ser mártir é dar tudo sem reservas. Quanta luta até se 

chegar ao dom total de si mesmo! Paulo Beschet tenta fazer-nos 

compreendê-lo: 

«Obedecer a um bandido e ser espancado por um bruto, é 
coisa que ainda se pode suportar. Mas ceder a si mesmo, pac

tuar com o mal, isso, sim, é intolerável. Ao partirmos para o 

exílio, tínhamos aceitado essa contingência por caridade, por 

espírito de missão, mas eu não pensava, nessa altura, que esse 

caminho nos levasse tão longe! Existe, pois, uma abdicação de 

si mesmo que tem a aparência de uma queda no mal, que torna 

sobre si os pecados dos homens, mesmo sem querer. Mas isso 

sente-se corno algo de aviltante e amargo, com um sofrimento 

que dura como um remorso». 
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A propósito da marcha da morte, de 13 a 23 de Abril de 
1945 (entre 950 escaparam 120!), leio: 

«Camilo passou à minha frente, por última vez; vi-o afas
tar-se, entre aqueles farrapos repelentes, como que esvaziado, 
descarnado, comido pelo sofrimento: uma pobre silhueta... uma 
paupérrima silhueta ... coisa inacreditável!. .. 

Não se vê quando se faz um mártir. Parece tão ignóbil! 
Diante dele, meneamos a cabeça sem ironia, mas com decepção. 
Há uma grande distância entre o corpo que sofreu e a imagem 
que é venerada». 

Marcel Légaut explica: «Há fracassos que deixam, no ín
timo do ser, rasgões por entre os quais se infiltra a angústia, 
sobretudo em relação ao futuro. Feliz, então, daquele que con
serva força para caminhar rumo ao essencial que ainda lhe 
resta viver!» 

E o essencial não será amar? «Muitos crêem que amar o 
próximo, que se vê, é mais fácil do que amar a Deus a Quem 
não vemos. Na realidade, estes dois movimentos do mais ínti
mo do homem são designados, não sem uma profunda razão, 
pela mesma palavra: Amor, ainda que sejam impossíveis tan
to um como outro. - Aliás, são tão inseparáveis como incon
cebíveis. Deus é amor ao homem. O amor do homem, porém, é 
de Deus». 

Quem poderá compreender e sondar o último olhar do 
Marcelo, a não ser ele próprio? 

Marcel Légaut, que morreu de pé aos 90 anos, numa 
estação rodoviária em Avinhão, durante uma viagem em mis
são itinerante - como ele desejava -, falou lindamente deste 
olhar retrospectivo: 

«É precisa a vida inteira, com toda a sua intensidade e 
força imcomparáveis, para conhecer a originalidade fundamen
tal e extrema do caminho, para descobrir quais os meandros 
que vão ligando as etapas e também qual a convergência resul-
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tante entre o desenrolar dos estados interiores, as decisões a 
tomar, as recusas que seria preciso opor e o encontro a realizar 
com os acontecimentos, as situações, as circunstâncias: uma 
descoberta e um reconhecimento que ajudarão a ter uma deter
minada morte, quando soar a hora». 

Foi assim, sem dúvida, o último olhar do Marcelo: passa 
por ele todo o seu reconhecimento por ter sido amado com um 
amor infinito! 

«É um olhar que já não é deste mundo. A morte nada 
tem de instintivo, muito menos quando alguém a pressente 
corno um bloco duro e informe que esmaga e se cala». 

Qualquer pessoa, ao passar, teria reconhecido o rosto de 
Marcelo Callo no monte de cadáveres ali empilhados, pronto 
para o forno crematório ... 

Não será o momento de nos recolhermos, quando o nosso 
ser humano se sente abalado até às suas profundidades ina
cessíveis? Consolemo-nos com estas palavras de Paulo Beschet: 

«Um dia, surpreendi-me a fazer um gesto de repulsa 
diante de um esqueleto que se arrastava pelos lavatórios. Tive 
medo. Mas parei, descobri-me diante dele e, olhando-o no rosto, 
disse três vezes: «CREIO NA RESSURREIÇÃO DA CARNE!» 

Ao fim de um ano passado na tua companhia, estou certo, 
Marcelo, «de que a morte não te roubou coisa alguma. Não 
podia arrebatar-te nada porque, antes de ela se apresentar, já 
tu tinhas dado tudo». 

A tabuleta colocada à entrada do campo da morte era 
mentira: «DAQUI SAI-SE PELA CHAMINÉ!». Nada, absoluta
mente nada teu se esfumou! Tenho a certeza de que estás vivo: 
é uma alegria ter um amigo assim, um irmão como tu! 

Quando Alberto Tibodo, após longas semanas de espera 
angustiada da família Callo durante horas intermináveis (o 
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João ainda se lembra!) na estação de Montreuil-sur-Ille, na es

perança obstinada de tornar a ver um rosto, lhes trouxe a 

notícia da morte do Marcelo, a Senhora Callo não estava. O 

João assistira muitas vezes, na estação de Montreuil-sur-Ille, ao 

regresso de numerosos prisioneiros, mas, entre eles, nunca apa

recera o rosto do Marcelo ... Havia já seis meses que o João não 

tinha muitas esperanças: desde o dia em que o pároco de 

Cambourg viera dizer-lhe que o Marcelo tinha caído nas mãos 

da Gestapo e fora internado num campo de trabalhos forçados. 

O meneio de cabeça e a contracção dos lábios do padre tinham 

matado, nesse dia, qualquer esperança no seu coração de irmão. 

Os pais, esses conservavam sempre - compreende-se ... - uma 

esperança. 

Depois da passagem do coronel Tibodo, os vizinhos fica

ram a sabê-lo. Uma das vizinhas fez um sinal ao João, dando a 

entender que queria falar com ele: era a véspera de uma co

munhão solene em que ia participar a família Callo ... O João, 

com o coração cheio de dor, deixou passar a festa. Foi só no dia 

seguinte à celebração da Eucaristia que anunciou aos pais a 

terrível prova. 

O João acaba de mo contar. E acrescenta: «A minha mãe 

foi admirável». 

Quando Alberto Tibodo passou de novo, ela fez-lhe um 

«quatre-quarts»(*) com todo o seu amor. 

Quanta paz! Sim, é verdade! «O reino de Deus está nou

tra parte, noutra parte, calmo!» Quanta fé! Sim, é verdade: «Tal 

mãe, tal filho!» 

Li há pouco o livro de Francisco Xavier Durrwel intitula

do Cristo, o Homem e a Morte. Sinto-me feliz de poder citar 

aqui o que ele tão belamente escreveu: 

(*) Bolo em que entram, a peso igual, manteiga, farinha, açúcar e 

ovos (N. da T.). 
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«A morte do mártir, que é a típica morte cristã., foi 

sempre tida como o acto de fé mais expressivo. Inácio de Antio

quia aspirava a ela para se tornar um verdadeiro crente. 

«Os primeiros cristãos consideravam os mártires como os 

celebrantes mais autênticos da Eucaristia. 

«S. Ambrósio renuncia, a favor dos mártires cujas 

relíquias acabavam de encontrar, à honra que tinha reservado 

para si de ser sepultado sob o altar eucarístico. 'Este lugar é

-lhes devido - escreve - porque as vítimas gloriosas devem 

estar onde Cristo Se oferece como vítima'. 

«Um padre, mártir durante a Revolução (francesa), Noel 

Pinot, quis subir à guilhotina revestido com os paramentos 

litúrgicos para ali celebrar a sua última missa. O martírio é 

uma celebração solene do mistério que se realiza em cada Euca

ristia. 

«O martírio é a morte cristã exemplar, a imagem mais 

verdadeira da morte cristã, a expressão perfeita e evidente da 

morte cristã em geral». 
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8 
FICA CONNOSCO 

No dia 8 de Fevereiro de 1947, o Cardeal Suhard, arcebis
po de Paris, escrevia ao Padre João Baptista Jêgo, da Congre
gação de S. João Eudes: «Acabo de ler «Marcelo Callo», jocista 
morto no campo de concentração de Mauthausen. Como faz bem 
viver junto de almas como esta, e como nos sentimos obrigados' 
a ser cada vez melhores perante tais exemplos! 

«O que é que falta a este herói para ser proclamado 
santo? Não é certamente a intenção que o guiou nem o motivo 
que determinou os tormentos que havia de padecer e que nos 
trasladam aos primeiros séculos da Igreja! Enfim, a caridade 
que o anima e na qual deseja fundamentar a sua vida, é a 
mesma caridade dos santos autênticos». 

Marcelo Callo foi beatificado no dia 4 de Outubro de 
1987. Só quem teve a felicidade de participar na beatificação, 
pode falar da alegria dessa festa inesquecível: alegria da terra e 
do céu! «Assim na terra como no céu!» 

Quanto caminho andado até chegar a esta concentra
ção de tantos amigos, de todos os países, à volta de Marcelo 
Callo! 

Na maioria dos casos, tudo nasce a partir de um gesto, de 
um passo aparentemente de pouca importância. No caso da 
beatificação de Marcelo Cano, tudo começou com uma iniciativa 
do pároco de Saint-Aubin, o Padre Haran, que, desde 1945, quis 
a celebração de umas Exéquias. Na sua opinião, Marcelo mere
cia bem uma homenagem pública. Para solenizá-la, o pároco 
convidou Clément Roques, arcebispo de Rennes. Este, como não 
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conhecia nada sobre Marcelo, pediu imediatamente alguns da
dos a João Callo. 

- «Temos bastantes, respondeu o João, e também as car
tas do cativeiro». 

- «Isso mesmo! Passe-me essas cartas!»
Na Igreja, o arcebispo citou longas passagens, ao mesmo

tempo que manifestava ardentemente o desejo de que os jovens 
conhecessem e vivessem o seu espírito. Entre os assistentes a 
esta cerimónia, o Padre J. B. Jêgo escutava ... Sentiu-se interpe
lado chamado a dar a conhecer esta testemunha de Cristo. 
Esc;eveu imediatamente algumas páginas. Ele tinha conhecido 
Marcelo Cano, pois era amigo da família ... 

Em 194 7, esta biografia caía nas mãos do presidente da 
«Pax Christi», na Alemanha. Pediu-se imediatamente autoriza
ção para ser traduzida em alemão. Uma vez concedida a licença 
e feito o trabalho, o Padre Gérardi disse à sua secretária, Rose 
Marie Scholze, que contactasse o fundador da «Pax Christi» na 
França. 

Graças a esta biografia, no desejo de aproximar dois po
vos inimigos, alguns alemães escreveram ao arcebispo de Ren
nes para que conseguisse a introdução, em Roma, da causa de 
beatificação do mártir. Corria o ano de 1957. Só em 1968 se 
abriu o processo de beatificação com o Cardeal Gouyon. Foram 
interrogadas as testemunhas sobreviventes e os membros da 
famüia. O Padre Luís de Cambourg, antigo superior de Châ
teaugiron, escreveu à máquina as 400 páginas recolhid�s. O 
dossier selado deu entrada nos arquivos de Roma, onde tena de 
esperar muito como centenas doutros documentos ... 

Em 1987, realizou-se o Sínodo dos Leigos. Nesta ocas1ao, 
a Congregação para as Causas dos Santos começa a procurar o 
nome de três jovens leigos, três testemunhas modernas para 
beatificar. São propostos dois nomes: Pierina Morosini e 
Antónia Mesina, duas raparigas cristãs italianas assassinadas 
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por se terem recusado ao seu agressor. Faltava um terceiro 
nome. Alguns pensaram em Marcelo Callo. O dossier «Marcelo 
Callo», totalmente pronto, sai das gavetas. Há urna dificuldade: 
Não são precisos dois milagres corno condição necessária para 
urna beatificação? No caso de um mártir, não! Ora, Marcelo 
Callo é um mártir autêntico! Ainda outro problema: Por que 
não, mais tarde, urna beatificação colectiva? 

Que vai acontecer? O Padre Marcelo Martin, espiritano 
(*), está em Roma, há muito tempo, como ecónomo do seminário 
francês. Muito discreto, muito eficaz, vai ter grande influência 
na beatificação de Marcelo Callo. 

No dia 9 de Agosto de 1987, escreveu a João Callo: «O 
'dossier' já estava bem preparado, graças aos cuidados do sau
doso Padre Delattre e do advogado Dante. Quanto a mim, não 
posso gabar-me a não ser de ter tido a ousadia e de ter lutado 
para que fosse reconhecido o título de 'mártir' a quem tanto 
sofreu pelo ideal 'missionário'». E os outros? 

Os Alemães não esperaram esse dia para dar a conhecer, 
entre eles, esta testemunha de Cristo. 

Em Dortmund, já deram o seu nome a uma casa de ju
ventude, o mesmo que em Heiligenstadt e, em Augsburg, à casa 
da ACO e da JOC. 

É um facto que, até agora, Marcelo continua ainda a ser 
mais conhecido na Alemanha do que na França, graças à JOC, 
à ACO e à «Pax Christi». 

illtimamente, por ocasião de um encontro em Zella Mel
his, o presidente da Câmara da cidade dizia a Maria Teresa, 

(*) Para o leitor pouco familiarizado com o nome dos Institutos 
religiosos, recordamos que este apelativo designa o religioso pertencente à 
Congregação do Espírito Santo, que conta com bastantes membros em 
Portugal (N. da T.).
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irmã de Marcelo: «Não devemos querer-lhes mal por isso!» 

Poderíamos responder-lhe também, como um eco: «Não devemos 
querer-lhes mal por isso!» Marcelo tinha compreendido que «a 
nossa missão de cristãos é uma missão de amizade entre os 
povos». Ele deu a vida ao viver esta missão! 

Para referir a origem da beatificação não basta, é ver
dade, remontar-se a 1947. Na sua génese está uma família, uns 
pais cristãos, uma mãe cuja última palavra, aos 90 anos, ficou 
gravada na alma de todos os seus filhos: «Conservai a paz entre 
vós!». 

Há 25 anos, quis encontrar-me com a Senhora Callo. 
Quantas vezes tenho recordado essa última hora que estivemos 
juntos! Conservo dela a imagem de uma mulher de dores: não é 
pouco o ter perdido um filho e uma filha, ambos em plena 
juventude! O calvário ainda estava muito perto e abertas as 
feridas do coração. Mas, ao mesmo tempo, quanta paciência, 
quanta serenidade! Era a paz do «ALÉM!» 

Quanta modéstia! Falava-me do Marcelo sem levantar a 
voz: «Não há dúvida de que está_ no céu, bem vivo e feliz» j/ 
('Beatificado' é urna palavra que vem do latim e significa 'fe_ f
liz' ... ) Mas, no dia do nosso encontro, a mãe velhinha estava 
certamente longe de pensar que o Marcelo seria, um dia, tão 
aclamado na Basílica de S. Pedro de Roma, que o seu nome 
seria repetido por milhares de jovens para os quais ele se con
vertera num exemplo contagiante, ele, o aventureiro da Es
perança! 

Um dia, ao saber que lhe chamavam Jesus Cristo, Marce
lo replicara: «É uma alcunha que me honra. Tratarei de a me

recer e de ser digno dela!» 
Jesus Cristo é a Fraternidade viva, universal. Marcelo 

compreendeu-o bem cedo, do fundo do seu ser. Paulo Beschet, 
no seu livro comovedor «Missão na Turíngia», sublinha o 
gesto escrupoloso de Marcelo na prisão de Gotha, no meio de 
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seus companheiros reunidos na sala de cima, a 'Kirche': parti

lha o que conseguiram respigar, aqui e ali, ao longo do dia de 

trabalho, juntamente com as raras encomendas chegadas da 

França: «Podíamos sorrir ao ver o seu gesto quase escrupuloso, 

mas pensávamos, também, em Cristo na fracção do pão». 

Nos agrupamentos tão cansativos e «tonificantes» do cam

po de Mauthausen, os lugares do centro eram procurados como 

menos perigosos. Nas extremidades, as cacetadas dos «kapos» 

caíam mais duras e causavam mais facilmente a morte. Para 

salvar a pele, como não roubar um último naco de pão, arran

cando-o, às vezes, à força ao que estava ao lado? «O divórcio 

entre a fé, que grande número deles dizia ter, e o seu compor

tamento diário conta-se certamente entre os erros mais graves 

do nosso tempo». 

No campo de Mauthausen, todos os dias se vivia empur

rado para o heroísmo. Marcelo optou pelo dom total de si mes

mo. 

«O que constitui a grandeza das religiões que possuem 

uma moral é inspirar comportamentos que não se exigem como 

deveres atribuídos à totalidade dos homens, mas que, dentro da 

fé que espera e ama, e, portanto, à luz da Cruz e da Ressurrei

ção, se compreendem como resposta à pergunta: 'Que hei-de fa-
?' zer .. 

Jesus situou-Se com frequência neste plano, não no da 

moral universal, mas no da escuta de uma vocação particular 

que pode ir até ao martírio, até às exigências que não podem 

nem devem ser generalizadas nem requeridas a outras, que não 

adquirem o seu significado senão dentro do dinamismo de uma 

vocação discernida na espera do Reino» (M. L.). 

«Quantas vezes Marcelo me deu a sua sopa!» - dirá um 

dos sobreviventes de Mauthausen ... 

Não, não é possível separar Marcelo dos seus companhei

ros! Durante a sua vida, costumava repetir: «E os outros?».
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Quem não o imaginaria, no dia 4 de Outubro de 1987, a dizer 

estas mesmas palavras: «E os outros?»

Os outros foram condenados e mortos a exemplo de Jesus, 

para a salvação de seus irmãos: foram verdadeiras testemunhas 

de Cristo na Turíngia. 

Ei-los: 

- Rogério Vallée, seminarista da diocese de Sées (Morta

gne). Deportado para Flossenburg. Morto em Mauthausen a 30 

de Outubro de 1944. 

- André Vallée, jocista federal de l'Orne. Responsável de

Gotba. Deportado para Flossenburg, morto em Leitmeritz no 

dia 15 de Fevereiro de 1945. 

- João Tinturier, seminarista da diocese de Bourges

(Vierzon), responsável de Schmalkalden, deportado para Flos

senburg, morto em Mauthausen a 15 de 1945. 

- Henrique Marannes, jocista federal de Paris-Oeste, re

ponsável de Gera, deportado para Flossenburg, morto em Zwic

kau, no dia 4 de Abril de 1945. 

- Camilo Millet, dirigente da secção de I vry-Centro, res

ponsável de Erfurt, deportado para Flossenburg e Zwickau, 

morto em Flossenburg a 15 de Abril de 1945. 

- Luís Pourtois, dirigente federal de Besançon, res

ponsável de Eisenach, deportado para Flossenburg, morto em 

Mauthausen a 21 de Abril de 1945. 

- Marcelo Carrier, dirigente jocista de Paris-Norte, res

ponsável regional de Weimar, deportado para Flossenburg-Zwic

kau, morto a 6 de Abril de 1945, em Neustadt (Tachau). 

A beatificação de Marcelo no dia 4 de Outubro de 1987 

foi ocasião para reencontros comoventes entre os antigos mili

tantes da acção católica clandestina na Alemanha: padres, reli

giosos, jocistas, escuteiros ... 
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Os que estiveram presentes em Roma, decidiram, na 
tarde da beatificação, organizar-se para: 

- Honrar e transmitir a memória daqueles que, como
Marcelo, foram presos por causa do seu apostolado católico e 
mortos como testemunhas de Cristo nos campos de concentração 
nazis. 

Renato Le Tonqueze, sobrevivente da missão da Turíngia, 
da prisão de Gotha e dos campos de concentração, expõe clara
mente o seu pensamento numa carta recente de Abril de 1991: 
«Em Roma, houve a beatificação de Marcelo, mas, como diz o 
Cardeal Gouyon, 'não separemos o que Deus uniu'. Por minha 
parte, faço questão disso: 'Marcelo e os seus companheiros'. 
Nesse caso, são 43 pessoas e não será assim tão simples. Penso 
que o Marcelo teria feito assim como eu, defendendo a fideli
dade de uma equipa. Éramos todos responsáveis e a equipa foi 
presa pelos mesmo motivos». 

Trata-se de prestar uma colaboração activa nas investiga
ções e testemunhos para a abertura do processo de beatificação 
desses jovens mártires da fé. 

No dia 14 de Setembro de 1988, o Cardeal Decourtray, 
então presidente da Conferência episcopal francesa, decidiu 
abrir a causa de beatificação colectiva dos mártires do apostola
do organizado no seio dos mobilizados pelo S. T. O. (Serviço de 
Trabalho Obrigatório). Actualrnente compreende: 9 padres, 2 
seminaristas, 4 Irmãos religiosos-estudantes, 11 escuteiros e 17 
jocistas. Ao todo, quarenta e três mártires. 

É difícil não esquecer algum. Há mesmo quem pense em 
homens como Jean Moulin ... E porque não, se a guerra de 
1939-45 foi uma guerra justa? Se há recusa em beatificá-los, 
porquê, então, continuar a falar de guerra justa? Isto não está 
lá muito claro!... 
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Felizmente, existe a festa de Todos-os-Santos! 
Trata-se de mártires! 

«A morte nada tem de instintivo. Muito menos quando se 
pressente como um bloco duro e informe que esmaga e se cala». 

Então, compreende-se melhor o apelo do Marcelo e dos 
seus companheiros: «Rezem por nós, para que Cristo esteja sem

pre connosco!» 

O Padre Cardijn, fundador da JOC, gostava de repetir, 
durante os seus discursos inflamados perante milhares de jo
vens: «Vós sereis mártires!». Marcelo, ao voltar a casa, repetia à 
sua namorada: «Eu nunca serei suficientemente digno de uma 

coisa assim!» O martírio prepara-se: é uma cadeia de fidelida
des, de entregas até ao dom total. É preciso reconhecer, final
mente, que dar a vida é dom de Deus, sem esquecer que 
«Existe uma acção que é minha, mas que não é só minha». 

Estas testemunhas de Cristo viveram a vida de Deus que 
Se dá ao ponto de não ser mais do que DOM. 

«Quem descobriu e escolheu o caminho da fidelidade ao 
apelo interior vê as suas possibilidades de acção limitarem-se 
cada vez mais pelas opções que é preciso fazer e como conse
quência dos sacrifícios que elas implicam. É exigente e imperio
sa essa vontade íntima que dirige as decisões capitais como um 
mestre indiscutível, muito mais do que qualquer autoridade 
exterior. É preciso caminhar em frente, recusar tomar qualquer 
atitude de recuo quanto ao futuro, destruir todas as pontes que 
vão ficando para trás. Quanto mais os homens entram no 
caminho da realidade, mais esse recomeçar incerto que os 
transcende por todos os lados, chama a alguns, no mais íntimo, 
a colaborarem nele, dando-se totalmente a essa causa até ao sa
crifício» (M. L.).

João Callo, irmão do Marcelo, com quem conversei fre
quentes vezes, confiou-me um dia: «O Marcelo era um apaixo
nado, mas não um 'beato'. Quando o Padre Martinais, o assis
tente da JOC, profundamente religioso, evocava Cristo presente 
num pequeno grupo de jovens do qual Marcelo fazia parte, este 
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perguntou-lhe, certo dia, em confiança: «Diz isso a sério?» A 
resposta de fé humilde, mas firme, foi decisiva: converteu-se 
para o Marcelo no compromisso de seguir Cristo. A fé comuni
ca-se de pessoa a pessoa. 

Mais tarde, escreverá da Alemanha: «Felizmente, há um 

Amigo que não me deixa um só momento, que sabe alentar-me 

e consolar-me nas horas dolorosas e acabrunhantes. Com Ele, 

tudo se suporta. Quanto agradeço a Cristo ter-me traçado este 

caminho que agora percorro!» 

«Crer é viver de uma presença _e não só de uma doutrina, 
uma lei. Por isso, é verdade que, mesmo com companheiros de 
rota e de aventura, a caminhada será sempre de cada um, visto 
ser interior e, portanto, singular, pessoal. Ninguém pode fazer 
por nós este caminho da fé!» 

Que estas testemunhas sejam encorajantes para aqueles 
que boje militam em circunstâncias tão difíceis na fábrica, no 
bairro, no seu país, no mundo ... 

É um apelo a uma mobilização geral em ordem ao com
promisso de novas testemunhas de Cristo. 

O pecado é uma recusa dessas exigências que, aliás, 
nenhuma vontade vinda de fora conseguiria impor, tanto elas 
pertencem à intimidade de cada um! A recusa é um suicí
dio, já que é renunciar a ser para dedicar-se simplesmente a 
viver ... 

A fé é, pois, factor capital: não é ela a propulsora da 
transformação do mundo e, além disso, da acção de Deus?» 

Que, nesta hora, se interiorize em cada um de nós esta 
oração do Marcelo: 

«Ó Cristo, quero ser, cada vez mais, entre a juventude 

operária, um guia (em alemão, fübrer), um militante impecável, 

puro, alegre, com um coração desbordante de amor pelos meus 

irmãos. Quero amar os jovens trabalhadores 'com loucura'. Em 

Ti, Jesus, quero viver. Contigo, trabalhar. Com a Tua ajuda, 
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rezar. Por Ti, dar todas as minhas forças, todo o meu tempo, 

em todas as circunstâncias da minha vida!» 

Que fome e que sede a desta oração! É a de um pobre 
que chama o outro, que pressente que dele lhe vem a sua 
autêntica grandeza humana. Pois é ao pressentir o que significa 
«ser» e ao aceitar não sê-lo que ele é. Esse Outro é Jesus! 

São 1 lb 30. Lá na Alemanha, a grande nave do templo 
iluminada pelo sol encontra-se cheia de jovens franceses e bel
gas. Acabam de se pôr de pé, à chamada vibrante de um deles: 
«Juventude! De pé! Escuta o apelo supremo de um mundo que 
sobe!» O padre Clément Cotte, que se prepara para celebrar a 
Eucaristia com estes 150 operários, diz-lhes: «Edificai a vossa 
vida sobre a rocha. Acreditai em Cristo. Conservai fixos n'Ele 
os vossos olhos!» 

Henrique Marannes, sempre que fala com os amigos fá-lo 
com transparência: «Sim, meus caros, estamos a viver uma 
grande aventura! Somos Cristo mais do que nunca!» Disse-o um 
dia, na Alemanha, quando se encontrava preso por ter substi
tuído um pai de família. Por isso, tem direito a falar: «Cristo 
correu o risco. Arrisquemos nós também!» 

Pequeno, uma carinha encantadora de Poulbot, de mecha 
castanha levemente encaracolada, andar decidido, o rapazi
nho apresenta-se: «Camilo Millet, route Stratégique, 173, Ivry
-Centre». Aos companheiros que acaba de levar à sua mansar
da, no topo de um celeiro, explica: «Aí tendes a cruz que eu fiz 
com dois paus no dia em que cheguei» (Não era a cruz de ouro 
que ofereceram ao cardeal Daniélou já não sei em que ani
versário ... ) 

O Padre Charmot não esquece nenhum desses jovens que 
partiram como missionários: «Estais num caminho em que me 
parece ver uma grande luz! Cristo Jesus caminha à vossa 
frente, Ele que é o Caminho, a Verdade e a Vida! Um dia com-
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preendereis como fostes necessários!» Palavras de encorajamen
to muito úteis! 

Paulo Léon acaba de prevenir os companheiros: «A Gesta
po segue-nos a pista. Não se deve desejar a perseguição, mas é 
preciso aceitá-la porque pode acontecer». 

«O Padre de Foucauld não fazia outra coisa entre os 
Tuaregues que estar ali com Cristo. Sem Ele, a nossa vida não 
tem razão de ser. Como Pedro, deixámos a barca confortável e 
pusemo-nos a caminhar sobre as ondas. E não nos aguentare
mos de pé se não mantivermos obstinadamente os nossos olhos 
fixos n'Ele». Assinado: Vítor Dillond, jesuíta. 

Em Junho de 1902, Carlos de Foucauld escolhia para si 
esta palavra de ordem: «Quero que todos os habitantes - cris
tãos, muçulmanos, judeus, idólatras - se habituem a ver em 
mim o seu irmão, o Irmão universal». 

O cardeal Saliege, numa longa carta escrita de Toulouse, 
fala de Cristo em termos semelhantes: «Todos esses jovens são 
conscientes de serem anéis vivos de uma cadeia de homens que, 
desde há séculos, se dizem Jesus Cristo, através de persegui
ções que, tanto num lado como noutro, nunca deixaram de 
existir». 

Os grampos da Gestapo vão apertando os jovens de dia 
para dia. Jacques, ao regressar de Leipzig, já não tem dúvidas: 
«Dei conta de que eles nos podem 'meter dentro' a todos quando 
quiserem!» 

Embora se sintam muito coagidos a ser prudentes, é 
impossível não continuar: é preciso trabalhar, semear... O 
espírito de violência não é o espírito de Cristo. Trata-se de se 
deixar invadir pela violência do amor, condição indispensável 
para participar na vida de Cristo. 

É preciso organizar-se, preencher o lugar dos desapareci
dos, postos na sombra pela Gestapo. Jacques sugere que seja 
Paulo Léon a assumir o cargo de animador regional: «Com ele, 
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o 'fluido' passa melhor! É preciso ajudá-lo com todas as nossas
forças a organizar a frente católica». Trata-se de viver a missão
de amizade entre os povos, a preço da vida.

Todos os meses chega da França urna carta do Padre 
Charmot que anima os corações: «Creio, escreve, que Jesus 
Cristo espera de vós um grande testemunho. Por caminhos 
imprevistos, podemos ser levados a alturas que hoje somos inca
pazes de vislumbrar! Há toda urna parte essencial a ganhar 
com e por Cristo. As forças do mal só serão vencidas por 
mártires capazes de darem o seu sangue». 

Hoje é Páscoa em Sundershausen: a pequena igreja en
che-se de Alemães para as celebrações das 8 e das 10 horas. 
Têm de se apertar nas capelas laterais. Depois da missa, o 
padre alemão, Herr Pfarrer (Senhor Pároco), aproxima-se dos 
nossos jovens amigos e encoraja-os com o gesto e o olhar. Al
guns compreendem e traduzem: «Hoje é Páscoa: É preciso can
tar! Não importa ser imprudentes!» 

Mas como, para o cristão, é Páscoa todos os dias, jamais é 
possível ser prudente! A fé não é uma bandeira para esconder 
no bolso. Jesus exige, a cada momento, que não se tenha ver
gonha d'Ele, que O reconheçam ... 

Camilo Millet, na prisão de Gotha, fala claro em nome de 
todos: «Em resumo, amigos, é por Cristo que nos encontramos 
aqui. Então, tudo bem!» E vêm as cenas de burla por ocasião 
dos interrogatórios intermináveis. Jesus soube disso no pretório 
de Pilatos! O SS Winclers oferece cerveja num cálice a João 
Tinturier e obriga Camilo a comer hóstias. Com um sorriso dá, 
como de presente, um crucifixo à secretária que o lança no 
cesto dos papéis gritando: «Scheisse!». Na Quinta-feira Santa, 
entre duas sessões de espancamento, Rogério Vallée foi obrigado 
a revestir-se de paramentos sacerdotais. Também Jesus experi
mentou urna coisa semelhante com a cabeça coroada de espi
nhos!... 
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Naquele momento, era fácil recordar a carta de Pedro aos 
estrangeiros e dispersos que levavam gravada no coração: «Cris
to sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que O sigais em 
seus passos... Insultado, não pagava com injúrias, não respon
dia com ameaças. Ele suportou os nossos pecados em seu Corpo 
na cruz ... Ele, por cujas chagás fostes curados. Vós éreis corno 
ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o Pastor ... E Ele 
não abandona as ovelhas». 

Ao voltar a esquina, a coluna de deportados encontra 
duas Irmãs de cinzento. Urna ligeira agitação de véus, corno o 
de Sua Mãe quando Ele a encontrou naquela rua que levava ao 
Calvário. Elas reconheceram a equipa de João Lecoq. «A par
tir daí, quando entrávamos por aquele sítio muitas vezes à 
noite, havia sempre um véu entre os ramos das faias do seu 
jardim que bordeava a rua. Fazendo corno quem cortava os 
ligustros, esperavam que o guarda passasse para nos fazerem 
sinal». Era a piscadela do Pastor invisível, mas presente nos 
seus. 

«Eis-nos reunidos com todas as comunidades cristãs da 
Alemanha, tanto as dos 'stalags' e dos 'kornrnandos', corno as 
dos campos do S. T. O. e as de todas as prisões. Estamos uni
dos a todas as Igrejas!» 

Quando o Camilo fala, não é em nome de toda a Igreja? 
«Explicai bem a todos os que vos rodeiam - insiste ele - o 
sentido do nosso cativeiro; procurai que os militantes compreen
dam que, por Cristo, vale a pena!». 

A sua última carta circula entre os militantes que, renun
ciando às reuniões perigosas, estreitam os laços pessoais. Deste 
modo, tece-se urna rede ainda mais sólida. A carta é lida e re
lida. 

«É formidável: a vida não é cor-de-rosa, mas, assumida 
em Cristo, que alegria! Ao receberdes Cristo na Missa, rezai por 
nós, pensando que, por agora, estamos privados d'Ele, pelo 
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menos sob essa forma. Havemos de aguentar, já que se reza 
tanto por nós!» 

A lembrança do fundador da JOC, Padre Cardijn, recorda 
a todos um dos seus lemas favoritos: «Cada um empurra a car
roça e ela lá vai andando! Consegue-se fazê-la rodar apesar dos 
sulcos. A nossa fé é demasiado grande para que desanimemos!» 

Cristo apoderou-Se de todos os corações. Numa tarde de 
Agosto, Camilo acaba de receber urna carta de França: é Marce
la, a namorada, quem lhe escreve: «És demasido generoso, meu 
Camilo! Tenho medo de que os padres te apanhem e nunca 
mais voltes!». 

Com as lágrimas nos olhos, Camilo luta durante todo o 
dia, mas a Palavra de Cristo sai vencedora: «Todo aquele que 
ama o pai ou a mãe ou a sua própria vida mais do que a Mim, 
não pode ser Meu discípulo!» 

Poucos dias mais tarde, certa noite, no pátio da prisão, 
Camilo dirá, depois de urna discussão sobre o desenrolar e o fim 
da aventura: «Ao fim e ao cabo, se forem precisos mártires na 
JOC, nós poderemos bem sê-lo!» 

A verdade é que o perigo se aproxima e, em breve, será 
mesmo a ameaça do campo de concentração que vai pairar 
sobre as suas cabeças. Rogério acaba de escrever ao seu irmão 
André Vallée: «Alegra-te com todos os outros, com toda a 
família, pois é mesmo por Cristo que estamos condenados!» 

Adivinham, certamente, que estão todos a caminho do 
martírio. Sabem, sobretudo, de que martírio se trata ... 

As confidências de Paulo Beschet podem elucidar-nos: «É 
heróico partilhar o seu pedaço de pão, pois uma trincade
la representa horas de vida. É suportável obedecer a um patife, 
ser espancado por um brutamontes. Mas já não é tão aceitável 
ceder pessoalmente, pactuar aparentemente com o mal. Ao 
partirmos para o exílio, aceitámos esta custosa obrigação por 
caridade, pela missão, mas não pensei que o caminho pudes-
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se levar-nos tão longe. Assim, há uma demissão de si pró
prio que, sob a aparência duma queda no mal, vai até levar os 
pecados do mundo contra a própria vontade, o que mancha e 
amargura. E este sofrimento é constante como o remorso. Vexa
dos nas nossas necessidades, quase de àutênticos animais, 
tornámo-nos inferiores às bestas porque nós éramos homens». 
Bem sei que estou a repetir! 

Será possível resistir a uma tal degradação espiritual se 
não se pertence a uma comunidade cristã incessantemente re
novada? 

« ... Senhor, ninguém sabe o segredo das Vossas noites de 
oração, quando íeis sozinho para o monte a fim de serdes mais 
livremente Vós mesmo na presença de Deus! Como estáveis só 
com Deus no Getsémani, com os discípulos a dormir a alguns 
passos de Vós, mas tão longe, na realidade! Como na cruz, 
quando estáveis sozinho conVosco mesmo e eles tinham fugido, 
havia já, entre Vós e eles, a distância infinita de uma solidão 
sem fim! Antes de que tudo estivesse consumado, a Vossa 
última palavra é a última pergunta que uma criatura cons
ciente faz ao seu Criador, nesse momento extremo em que ela 
se encontra com Ele quase de igual para igual: 'Meu Deus, meu 
Deus, porque me abandonaste'» 

«Antes de partir para Flossenburg, Camilo tem ainda 
um gesto de caridade ao partilhar uma pequena encomen
da vinda de Erfurt _e que o «Schreiber» lhe entregou antes 
da partida. Reserva alguma coisa para a viagem, mas, nu
ma última rusga, Camilo foi espoliado por um 'kapo'. Ainda 
tentou defender-se, mas o outro empregou os punhos... Can
sado, perde. Foi tudo! A coluna fica comovida. Ele passou per
to de mim pela última vez. Vi-o afastar-se entre os farra
pos humanos, hediondos, inchados, descarnados, comidos pe
lo sofrimento». Paulo Beschet vira a cena. Naqueles momen
tos de fadiga, que grandeza a daquele gesto de partilhar 
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uma encomenda! «Reconheceram-n'O - a Cristo vivo - no par
tir do pão!» 

E Paulo Beschet continua a escrever: «No fundo de mim 
mesmo, conservei até ao fim esta última recordação: 'Eu, po
rém, sou um verme e não um homem' (Salmo 21). Chegando a 
este grau de fealdade, certamente que não há vaidade em se 
deixar confundir com Jesus Cristo ... ». 

Neste momento, como não repetirmos estas palavras: «Se
nhor, fazei-nos mergulhar na inteligência cada vez mais pene
trante do silêncio, rico em ensinamentos, que se segue às Vos
sas pregações sobre o Reino. Esse silêncio que guardastes pe
rante as autoridades religiosas e os poderosos do Vosso tempo! 
Silêncio solene, distância ínfima e trágica que será a Vossa na 
cruz, e que continuais a guardar! Esse silêncio de fé, para uns; 
confissão de fracasso, para outros; mas, para aquele que crê, 
luz incomparável sobre o que não se pode dizer!» (M. L.).

«Mas o quê?» Porque não estas palavras de Henrique 
Marannes, alguns dias antes de ser preso: «Ser redentor com 
Cristo», Libertador do homem. 

Não seria o Marcelo que, neste momento, me censuraria 
por ter evocado a memória de alguns dos seus companheiros 
mártires. Antes sofreria com o silêncio, como se se tratasse de 
uma amputação. 

Não escrevera ele, um dia, que «o baptizado faz parte do 
Corpo místico de Cristo», acrescentando: «Assim que o homem 
se desprende das mãos de Cristo, dei,xa de saber o que há-de 
fazer?». E ele sabe que, fora da comunidade, não é possível 
encontrar Cristo! 

Marcelo pressente-o intensamente quando envia esta 
mensagem aos companheiros: «Metamos Cristo em toda a nossa 
vida, pois só trabalharemos pelo bem da comunidade na medi
da em que metermos Cristo em nós. É preciso, todos os dias, 
conformarmo-nos cada vez mais com Cristo». 
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«Na subida escarpada para a realidade, o crente descobre, 
de uma maneira totalmente nova, a vida de oração que passa a 
converter-se na sua tarefa principal, na expressão do seu ser 
que se dirige ao próprio ser de Deus. A oração passa, então, a 
ser uma só coisa com o discípulo, quando, iluminado pelo olhar 
derradeiro e implacável que só a fé torna possível, reconhece a 
sua impotência para alcançar por si mesmo, sem qualquer outra 
acção, o que lhe é indispensável para ser» (M. L.).

A oração de Marcelo era uma conversa com Alguém que 
estava presente. Não, Cristo não era para ele uma pessoa do 
passado, mas Alguém muito vivo, aqui e agora. Nada o impe
de de o dizer claramente: «O moral sofre, com tudo isto, um 

forte golpe, mas, felizmente, Cristo está presente. Sinto Cristo 

constantemente a meu lado. É o meu amparo, a minha conso/,açãn». 

«Há momentos em que o exílio se torna muito duro, mas 

não está Cristo aqui? Que força ao senti-Lo a nosso lado, pron

to a socorrer-nos! Sim, felizmente, ele é um amigo que não me 

deixa um só momento e que me ampara nas horas acabrunhan

tes. Quantas graças dou a Cristo por me ter colocado neste 

caminho em que me encontro!» 

Da prisão na Alemanha, porque se conhece a si próprio, 
pede aos amigos: «Rezai para que Cristo esteja sempre comigo!» 

Na vida de Marcelo Callo, o que chama mais a atenção e 
impressiona muito alguns alemães, propagadores do seu teste
munho, é a fome que ele sentia da Eucaristia. Desde o começo 
da sua permanência na Alemanha, escreve aos seus: «Foi com 

muito alegria que soube que a capela está aberta todas as tar

des. Lá irei muitas vezes visitar Cristo. Estou certo de que esses 

encontros me devolverão força e coragem». 

Um dia, escreve nos apontamentos: «A coisa não andava 

bem... Comunguei e tudo se arranjou». 

«Acontece que o homem, ao acercar-se à sua própria rea
lidade, depara com uma verdadeira ascensão a um nível em 
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que, à medida que se transfoma, Deus pode aproximar-Se-lhe 
secretamente» (M. L.). 

Para Marcelo, a hóstia não era só qualquer coisa de sa
grado, mas Alguém: Jesus Cristo! Ninguém duvida de que ele 
visse Cristo em todos os irmãos, sobretudo nos mais infelizes. 
Mas, antes de mais, encontrava-O na Eucaristia, para se unir 
aos irmãos e amar até os inimigos. 

É sem vergonha, sem o mínimo complexo, que ele afirma 
a sua fé, uma fé viva: 

«Quando, no momento da consagração, olho para a hós

tia, esforço-me por penetrar mais além dos véus que me escon

dem a visão de Jesus Cristo. E então uno a Cristo sacerdote, 

que Se oferece, toda a minha vida e a dos meus companheiros 

jocistas. Para mim é uma verdadeira elevação, uma consagra

çãn de todo o meu ser à Santíssima Trindade com e em Cristo». 

«Ele confessava todas estas coisas - conta um dos seus 
colegas jocistas - sem vaidade, com simplicidade. Sentia-se que 
ele acreditava firmente: saía-lhe do coração». 

«De modo particular, faço o propósito de defender, com 
todas as minhas forças, os direitos de Deus e da Igreja. Quero 

também ser cada vez mais, dentro da juventude operária, um 

militante brioso, autêntico e alegre. Quero fazer felizes os meus 

companheiros e que Cristo uiva em mim cada vez "!ais!»
Um dia, chega a esta conclusão sem hesitar: «E na oração 

que se encontra a força». Junto duma presença! 
Os amigos recordarão toda a vida tê-lo visto regressar do 

altar depois de comungar, a cantar: «Meu Deus, não sou digno 
' 

• 
1 de vos receber, mas para Vós se eleva a mmha esperança.» 

Sendo assim, algumas das suas confidências parecem 
muito naturais: «Quisera amar Jesus Cristo, não com um amor 

vulgar, mas como os santos, que fizeram loucuras por Ele. O 

que mais peço é amar Jesus Cristo e fazê-Lo amar tanto quanto 

seja possível». Amar é deixar viver Cristo em si. 
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Cristo não podia recusar a paz a um coração de tão boa 
vontade. 

Marcelo verifica-o durante a Semana Santa de 1944: 
«Tudo uai correr pelo melhor, visto que o assunto está nas mãos 
de Cristo». 

Caminhando com o Marcelo ao longo de todo um ano, en
quanto escrevia estas páginas, não tenho dúvida de que, adian
tando-se ao seu tempo, ele já vivia a não-violência activa. Esta 
não é, como pensam alguns, deixar andar ou deixar-se andar. 
Só na grande luta pela Fraternidade baseada na justiça as 
armas são diferentes! Não será a mentira a origem do mal? 
Então, não é de admirar que a verdade fosse a arma da «pa
droeira universal das missões», Teresa de Lisieux, e também da 
não-violência dos nossos dias. Se a Verdade nem sempre é fácil 
de dizer, deve, no entanto, ser sempre dita, quando se oferece 
com o calor humano de um coração aberto, mesmo ao mais 
impenetrável dos interlocutores. Não há nenhuma consciência 
completamente impermeável, visto não existir nenhum homem 
radicalmente mau. 

Depois de ter revolvido todos estes pensamentos, durante 
uma noite de tempestade, comentei com João Callo durante um 
almoço fraterno: 

«Ao arriscar a minha vida nesta luta da não-violência 
activa, preferindo que me matem antes que matar, neste duelo 
pela justiça, eu seria o último dos 'imbecis' se não acreditasse 
na Ressurreição, na transformação do outro!» 

Agradeço a João Callo que, nessa manhã, me deu a sua 
aprovação - porque não? - em nome do irmão. 

No dia 31 de Maio de 1940, no decorrer de um serão 
familiar jocista, Marcelo Callo, presidente de secção, disse nas 
boas-vindas: 

«Com os olhos postos em Cristo, nosso modelo, queremos 
evangelizar a classe operária, propor a Boa Nova sem a qual 
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não há felicidade possfuel. Alegres, estamos dispostos a defen
der o nosso ideal de fraternidade a preço de não importa que 
sacrifício. Não vamos recuar diante de nada: se for preciso, 
iremos até a,o fim das nossas forças!» 

À custa de penosos esforços, conseguia falar sobre muitas 
coisas: 

«É sobretudo o amor que nos levará a ver os nossos 
companheiros como irmãos em Cristo. O sinal da cruz é o si
nal do cristão, mas não o único, pois é pela caridade que tiver
mos com os nossos irmãos que seremos reconhecidos como cris
tãos». 

«Tendo-nos tornado gratuitamente, em Cristo, filhos adop
tiuos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus de Nazaré, somos igual
mente irmãos e responsáveis uns dos outros. Um cristão que 
não irradie esta alegria da Ressurreição de Cristo não é digno 
do nome que tem. A nossa missão na terra é propor a todos e a 
todas esta vida recebida, fonte de Fraternidade universal. É 
impossível amar Cristo sem amar todos homens». 

Na Alemanha, os jocistas oraram pelos seus verdugos. 
Alguns anos mais tarde, Paulo VI dirá: «A nossa missão de 
cristãos é uma missão de amizade entre os povos». Acrescenta
mos: «baseada na justiça!» 

Marcelo resume tudo isso na sua correspondência (que eu 
reli), em numerosas cartas à Margarida, sua namorada, à 
família, aos amigos, em frases repetidas como estribilho, a cada 
momento: 

«Tenhamos confiança em Cristo! Tudo corre bem quando 
confiamos em Cristo». 

«Cristo faz bem tudo quanto faz! Tal como os primeiros 
cristãos, devemos ser apóstolos no nosso meio... Como eles, 
também nós somos ajudados por Cristo!» 

«Jocistas, somos instrumentos vivos e livres nas mãos de 
Cristo, o mediador indispensável. Mas Deus é tudo! Sozinhos, 
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são vãos os nossos esforços. É preciso permanecer unidos a 
Cristo, com os olhos postos n 'Ele». 

Evangelizar é a razão de ser da sua vida. Aposto que o 
Marcelo teria gostado de conhecer a definição do termo 'evange
lizar' dada no Nordeste brasileiro pela mãe de um jovem advo
gado que vive há anos num bairro de favelas de 140 000 habi
tantes: «Evangelizar - dizia ela - é deixar-se trespassar 
pela luz e pelo calor de Deus. Mas quando alguém se crê 
luz, então converte-se num pedaço de tijolo». 

No fundo, Marcelo convidava continuamente os seus cole
gas a deixarem-se trespassar ... 

Não há dúvida de que ele seria partidário da Nova Evan
gelização explicada claramente naquele sentido, já que pôde 
escrever: «Ofereci todos os meus sofrimentos e todas as minhas 
dificuldades em união com as de Cristo e tenho a certeza de 
que Cristo os aceitou». 

Já não podia contentar-se com falar. Por isso cantava: 

«Por ser obra que nos ultrapassa, 
vivamos plenamente o nosso ideal. 
E, seguindo de Cristo vencedor as pegadas, 
Não temamos o dom total. 
Porque morrer como trigo lançado à terra, 
não é de modo algum aniquilar-nos: 
a nossa vida e até a nossa obra 
irão crescer para além da morte». 

Quando canta, fá-lo do fundo do coração. E explica: 
«Nestas horas dificeis e sombrias, como é consolador sofrer por 
aqueles que amamos!» Nada o detém. 

Marcelo nunca se deixará intimidar, nem sequer pelos 
Alemães. Se, por conselho de amigos, por receio de espiões, 
aceita um dia baixar a voz, o seu emblema jocista, com a cruz, 
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proclama destemidamente sobre o peito o que ele leva gravado 
no fundo do coração. 

«O testemunho é uma palavra que não se pode isolar de 
quem a pronuncia. Aliás, dada a sua natureza profunda, vai 
mais além da realidade actualmente perceptível e explícita da 
testemunha. É toda uma existência a que nele se recapitula até 
às profundidades do tempo em que ganhou raízes. Nele se con
densa todo o passado, semente provável do estado eterno desse 
homem» (M. L.).

Aconteceu na França, durante a guerra na África do 
Norte. Um argelino, não sabendo onde refugiar-se para salvar a 
vida, vai bater a uma porta. No corredor, o proprietário hesita 
- compreende-se! - em recebê-lo. Então, numa última tentati
va, o mulçulmano, depois de olhar para um crucifixo dependu
rado na parede, disse-lhe: «Se o teu Deus tem as mãos e os pés
atados, é para que tu te sirvas dos teus!»

Marcelo compreendeu, por dentro, cada vez melhor, que 
Cristo não podia ver senão pelos seus olhos nem partilhar sem 
as suas mãos nem caminhar sem os seus pés. Quantas voltas 
dadas pela Turíngia fora!... 

Para ele, Cristo não Se lhe torna vivo nem presente se
não deixando-se arrancar livre, mas dolorosamente, ao seu 
egoísmo. O amor da cruz não é o centro do Cristianismo. Mil 
vezes, não! Mas aceitar partilhar, colocar-se do lado do mais 
fraco, por outras palavras, amar, não pode levar - dada a es
trutura do ser humano - senão ao dom total. 

Marcelo concorda cem por cento com isto: «Os dois meses 
que se seguiram à minha chegada ao exílio, foram extrema
mente duros e difíceis. Não sentia gosto por nada. Parecia que, 
pouco a pouco, me perdia. De repente, Cristo fez-me reagir. Le
vou-me a compreender, por dentro, que o que andava a fazer 
não estava bem. Persuadiu-me suavemente a que me ocupasse 
dos meus companheiros e voltei a sentir a alegria de viver!» 
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Um jocista foi testemunha disso: a sua acção era a irra

diação da sua fé plenamente vivida. Não descansou enquanto 

não gastou a sua vida por Cristo que lhe tinha tocado o cora

ção. Antes da imolação total no campo de concentração, ele já 

tinha dado a sua vida gota a gota. 

Nessa acção desbordante, apaixonada, teve sempre uma 

preferência por aqueles que pediam ajuda. Tinha olho para 

descobrir as necessidades ocultas. 

«Poderemos ser levados a afirmar que o Deus dos cristãos 

é parcial, que escolhe sistematicamente o ponto de vista dos 

pequenos, dos pobres, das vítimas da História? (interroga-se 

Bernardo Quelquejeu numa obra recente). 

Em todo o caso - conclui -, os cristãos deverão sempre, 

em nome da mensagem de Jesus Cristo e do dom do Espírito, 

prestar assistência sobretudo aos pequenos, aos pobres, aos sem 

direitos». 

Marcelo, deixando de lado os que não falam senão de 

complexidade, enredando-se em discursos e dando voltas sobre 

si próprios, lançou-se à água: «Todas as noites, antes de ador
mecer, penso no futuro. Esforço-me por ser cada vez melhor, 
aproximando-me cada vez mais de Deus». 

Pensa no futuro e escreve: «Cristo é muito exigente com 
os Seus apóstolos. Pede-lhes que deixem tudo. Chegou mesmo 
a anunciar-lhes que morreriam por Ele e todos morreram már
tires!» 

Depois de uma oração verdadeira, de uma séria reflexão, 

acabou por compreender onde se situa o pecado: «O homem 
peca quando não corresponde às suas exigências íntimas. E es
sas exigências são tão pessoais que ninguém tem necessaria
mente de as sentir da mesma maneira. Nascem de condições 
muito particulares de cada um, muito especialmente por ocasião 
de responsabilidades contraídas em relação ao próximo ou ine
rentes à sua missão». 
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Mera subjectividade? Não. Uma realidade viva. 

Não sendo um sábio, Marcelo compreendeu bem, mesmo 

que o não soubesse explicar, tão bem como desejaria. Militante 

da Acção Católica, sabe onde se encontra exactamente o fulcro 

dessa acção: 

«Acolhamos Cristo - repete aos companheiros - em toda 
a nossa vida, em todos os nossos actos, pois é na medida em 
que tivermos recebido Cristo que trabalharemos por construir a 
comunidade». E, falando consigo mesmo, acaba por dizer: «É 
preciso que me conforme cada vez mais com Cristo». 

Terá merecido ser rotulado de jovem demasiado piedoso? 

A sua luta por mais justiça foi sempre concreta. Mas nessa luta 

que ultrapassa as forças humanas, sentiu sempre a necessidade 

de um apoio vivo: Cristo! 

A partir de 14 de Maio de 1942, escreve: «Prometo entre
gar-me inteiramente ao serviço de Cristo, da JOC. Que Cristo 
viva em mim cada vez mais!» 

«Nós, que levamos no coração a chama e a dedicação do l( 
nosso Càefe, Cristo Operário, queremos que todos os trabalha
dores possam ganhar a sua vida sem se verem obrigados, por 
essa causa, a pôr em perigo a sua fé». 

Como impedir o coração de dizer as mesmas coisas quan

do está transbordante? «Queremos ser semeadores de alegria e/ 
de felicidade!» • 

«Fiéis ao nosso lema jocista, corajosos, autênticos, alegres 
e contagiosos, queremos que toda a juventude assalariada com
preenda toda a dignidade, toda a beleza da vida do trabalha
dor cristão. Nisso reside toda a razão de ser da JOC, o nosso 
ideal, o nosso programa: uma maneira de viver baseada na 
justiça, que estamos resolvidos a defender a preço de não im
porta que sacrifício. Não recuaremos perante nada. Se for preci
so, iremos até ao fim das nossas forças, mas havemos de alcan
çar a nossa metal» 
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Pessoalmente, estou persuadido de que o Marcelo conti
nua e continuará a atrair e a arrastar. 

Na Hungria, o Padre Lantos-Kiss deu a conhecer o teste
munho de Marcelo Callo. Encarcerado, escreve depois de alguns 
meses de prisão: «Agora sei, como Marcelo, o que significa 'mor
rer por Cristo'. Durante a minha detenção, a sua lembrança 
nunca me abandonou. Se soubessem como agora compreendo 
melhor a sua vida!» 

De 18 a 20 de Abril de 1958, a «Pax Cristi» da Alemanha 
celebrou o seu 10º aniversário. No decorrer da Assembleia Geral 
realizada na catedral de Xanten, Schroffer, o bispo presidente 
da «Pax Christi», começou a rezar em voz alta: 

«Marcelo, sê em todos nós como uma fonte inesgotável de 
amor a todos os nossos irmãos da terra!» (Sem esquecer, eviden
temente, todos os jovens portugueses, em especial os jocistas). 

Hoje, as circunstâncias são diferentes sem deixarem de 
ser igualmente graves: crise económica, desemprego, delinquên
cia, droga, desrespeito pela vida, degradação moral, trabalho 
desumanizante, exploração selvagem, racismo, fome, dese
quilíbrios sociais e políticos. 

Toda esta miséria humana, colossal, é um apelo urgente a 
acções organizadas em favor da liberdade, da justiça, do respei
to pelos direitos do homem, da Paz. Não podemos cruzar os 
braços, sem fazer nada!. .. 

- Marcelo, testemunha de Cristo, FICA CONNOSCO!
«Eis o cortejo silencioso dos que acreditaram, dos que

caminharam em frente sem olhar para trás, sem limitar o dom 
de si mesmos, e que continuam agora a caminhar corajosa
mente numa solidão aceite, votada, muitas vezes, à esterilidade 
aparente que parece definitiva... O longo cortejo, através dos 
séculos, dos que sobem lenta e pesadamente a montanha do 
Gólgota sem perderem a coragem, porque têm fé» (M.L.).
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- Marcelo, arranca-nos à droga e aos ídolos! Arranca-nos
às prisões do medo! 

- Aventureiro da Esperança, ajuda-nos a acreditar
n'Aquele em Quem acreditaste e que hoje vive também em nós!

- Para mim, Marcelo, continuas vivo!
«Podemos acreditar, sem aliás saber muito mais (recusan

do-nos mesmo a imaginá-lo ... ), que n� Além esses pioneiros que 
não poderiam ser senão aquilo que foram, continuam, graças ao 
que são, a sua obra que é a obra de Deus» (M. L.).

Teresa de Lisieux disse-o doutra maneira, mas igual
mente persuasiva: «Quero passar o meu céu a fazer bem à 
terra!» 

Sim, Marcelo, FICA CONNOSCO! 
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o 
TESTEMUNHOS 

Marcelo CALLO não era uma pessoa tristonha, de rosto 
austero e aspecto desleixado. Era um jovem autêntico, dinâmi
co, alegre, irrequieto. Todos os seus colegas podem testemunhar 
isto. Sabia rir e fazer rir, jogar futebol com os amigos. Na rua 
de S. Martinho, onde habitavam os seus pais, jogava-se à bola 
no seu tempo. 

Que dizem os seus companheiros? 

«Marcelo tinha um carácter alegre, divertido, digamos 

mesmo risonho. Gostava de rir, de divertir-se à grande. Em 

conjunto, por ocasião das reuniões da Federação jocista, a gente 

divertia-se à brava». 

«Uma tarde, na Casa do Apostolado Diocesano, es

perávamos o Marcelo e os restantes colegas para fazer uma reu

nião quando nos dá na ideia jogar uma partida de futebol; é 

preciso dizer que o pátio de forma triangular com dez metros 

por cinco não permitia grandes façanhas. Havia escritórios que 

rodeavam o pátio e decidimos que o jogo terminaria logo que se 

partisse um vidro... A partida durou cinco minutos, e o ruído 

da queda do vidro precipitou sobre nós o Director da casa. Não 

falemos do que aconteceu depois... Foi uma autêntica tempes

tade.» 

«Gostava do jogo. Quantas partidas de pingue-pongue, de 

cartas e, em particular, de sueca! Sempre pensei que ele tinha 

um grande sentido de humor. Era um rapaz muito vivo, dinâ

mico. Ocupou-se muito dos passatempos dos jovens da secção 
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jocista. Desenvolveu a biblioteca. Multiplicou as actividades de 

tempo livre: cartas, pingue-pongue, futebol, bilhar, leitura, tea

tro, diversos desportos ao ar livre». 

É bom recordar que naquela época, se exceptuarmos a bi
cicleta, os meios de transporte eram reduzidos e que, se o cine
ma abria as portas de tempos a tempos, a televisão pratica
mente não existia. Era urgente ocupar os momentos livres. 

«Durante uma boda todos sabemos que, por vezes, o nível 

das canções não é muito elevado. Um dia, em que participava 

num almoço deste género, Marcelo entoou um canto jocista: 

Iremos pela vida fora lado a lado 
Colocando a nossa esperança no Bom Deus. 
Guardamos as tristezas para nós, 
Mas a nossa felicidade será fazer a vossa. 
Iremos pelos caminhos da vida 
Caminhando sempre lado a lado». 

Depois da sua intervenção, uma rapariga presente no 

casamento declarou que ficou de tal maneira impressionada que 

quis entrar na JOC. Uma canção pode ser um rico testemu

nho». 

Vida em deportação 

A Zella Mehlis, na Turíngia, a «Amicale Française» agru
pava duas associações activas. Primeiro, as equipas de futebol 
que tinham um nome significativo: «Os Galos de França» (Galo 
é o símbolo da França). Marcelo escrevia: 
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«Constituímos duas equipas de futebol. Pertenço a uma. 

Veremos depois o que se pode fazer com os outros desportos ... ». 

«Organizámos um torneio com os Belgas e os Checos. Veio 

muita gente para nos ver jogar, gente de todas as nacionalida

des. Todos os assistentes encorajavam os Galos de França ... ». 

Havia também um grupo de teatro: «A cortina do exílio». 
Mais um título que diz o que quer dizer. 

«Hoje, 12 de Novembro, à noite, tenho ensaio de teatro. 

Preparámos umas representações: cantos, rrwnólogos, rádio-en

saio para divertir os companheiros; preparámos a consoada de 

Natal (1944). Queremos fazer alguma coisa de grande e de 

bom». 
E acrescenta: 
«Eu preparo a linda missa da meia-noite». 

Sabemos como Marcelo era de temperamento desportivo e 
activo. Depressa se tornou um dos animadores reconhecidos da 
«Amicale Française» de Zella Mehlis. 

* 

Junho, 1991 
Alex ISAMBARD, Rennes 

* * 

Em 1935, Marcelo entra como aprendiz numa tipografia 
que emprega 40 pessoas. É uma pequena editora; o patrão é, ao 
mesmo tempo, proprietário de um jornal que edita e no qual ele 
mesmo escreve, sobretudo editoriais. Era a época em que existia 
em Rennes uma Imprensa de Luta, e o Jornal «La Province» (A 
Província) fazia parte dos jornais ideológicos. 
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Aos 14 anos, descobre este ambiente único dum local de 
trabalho onde se encontram pessoas de todas as idades e de 
convicções muito diferentes. Cada um vinha trabalhar todas as 
manhãs com gosto e alegria: entrar na profissão e no grupo dos 
trabalhadores gráficos era, em si, uma promoção na época e os 
salários eram bons em comparação com outras profissões. 

Imediatamente, ele é conhecido pelas suas opiniões e con
vicções cristãs. Por vezes, o contra-mestre, um homem de cin
quenta anos, dizia-lhe «que não revelasse todas as suas ideias». 
Eu, que dou este testemunho sobre Marcelo, tinha só mais dois 
anos do que ele, via-me obrigado a dizer-lhe frequente
mente: «Marcelo, não estejas sempre a discutir, senão não se 
trabalha». 

Depressa se faz um bom técnico, mesmo em ortografia. 
Ainda que não tivéssemos as mesmas ideias, os mais velhos 
ensinavam sempre aos mais novos os segredos da profissão ... Ao 
mesmo tempo que trabalhávamos, líamos muito, cultivávamo
-nos; acontecia mesmo que tínhamos de compor, fazer livros em 
grego. Marcelo queria ser perfeito em tudo. O contra-mestre 
tinha-o introduzido na empresa dizendo-me: «Apresento-te aqui 
o pequeno Marcelo; vais ocupar-te dele». A partir daí, eu ocupa
va-me dele, pois era urna tradição na arte gráfica: o último que
tinha aprendido a profissão durante dois ou três anos era o que
ensinava ao que chegava sem nada saber.

A JOC - Juventude Operária Cristã - existia na minha 
paróquia. Participava nela, mas de maneira pouco convicta, 
porque preferia o desporto ... Marcelo sentia-se apaixonado pelo 
movimento na sua paróquia. Talvez soubesse ele que «o que 
compõe uma página» deve ser o primeiro a ser impressionado 
pelo que faz, de modo que os outros, os que lêem, o sejam 
também. Outra qualidade de Marcelo era a «sua dignidade», 
mesmo um certo orgulho de ver bem feito tudo o que sai para 
ser lido pelos outros. 
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No começo da guerra (1939-1945), tive de deixar Rennes 
uns meses e voltei à tipografia em 1942. Tive imenso prazer em 
encontrar Marcelo na mesma casa ocupando o meu lugar. 
Quando tomou a resolução de ir trabalhar na Alemanha no 
Serviço do Trabalho Obrigatório (S.T.O.), veio ver-me para se 
despedir. Vejo-o ainda agora com o seu saco típico da região do 
Tirol às costas. Disse-lhe a rir: «Desta vez, não exporás clara
mente as tuas ideias!. .. » Ele respondeu: «Terei todo o cuidado
no que disser». 

Entre 1945 e 1986, não soube verdadeiramente quem era 
Marcelo Callo, mas ele tinha-me marcado para sempre! Nas 
suas conversas explicava as coisas sem jamais forçar os outros 
a acreditarem no que dizia. Não tinha feito estudos de Teologia, 
mas ... Neste momento posso dizer que trabalhei com um santo, 
não é verdade, Paulette' (conversa entre três pessoas!) 

Nada o tornava diferente dos outros. Vejo-o ainda a jogar 
com uma bola de trapos, na tipografia, o que era proibido. Ele 
amava a vida! Morreu de desinteria e de esgotamento em 
Mauthausen. Fui a este local há alguns anos. Numa cova co
mum enterraram gente de todos os lados: Russos, Checos, Pola
cos, Franceses ... Falei então com os habitantes do local e arre
dores: mostraram-se indiferentes! Essa gente não via o que 
estava ao lado; no entanto, é preciso ver! 
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Junho, 1991 
Eugénio DENIS, Rennes 

o 

PERCORRENDO O CAMPO 

DE 

AUSCHWITZ 

OSWIECIM - 24 de Agosto de 1991 

(Documento) 

A guerra de 39-45 ou Segunda Gerra Mundial, como ain
da se diz foi o massacre de 50 milhões de seres humanos, uma 
chacina :spantosa de homens, mulheres e cria,nças, raparigas e
rapazes. Dez milhões em cada ano de guerra! A volta de 27 397 
assassinados por dia. 

Hoje, depois de ter passado por OSWIECI�, compreendo 
melhor o que o Padre Bernhard Hãring. redentonsta, professor 
de Moral em Roma durante 40 anos, me escrevia: 

Gars, 02.04.91 
- Caro Henri:
A sua carta encontrou-me aqui, onde vivo em repouso há

três anos. 
Será a não-violência um absoluto? A virtude da não-vio

lência é revelada em Jesus Cristo, o amor que perdoa e cura. 
Para um cristão, seguir Cristo e viver em Cristo signifu:a essen
cialmente decidir-se também pela não-violência. Haverá excep
ções? Gandhi afirma: «Sim, mas muito rarament_e»

. 
e �ó se pr�

ticadas precisamente com um máximo de não-vi�lencia. A mi
nha pergunta existencial era: «Pode-se matar Hitler para que 
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acabem os massacres?» Eu disse: «Sim», e di-lo-ia ainda hoje. 
Se vejo alguém decidido a lançar bombas atómicas para esma
gar a humanidade, MATÁ-LO-EI, se não tiver outros meios 
para o impedir». 

Bernhard Hãring é um Redentorista alemão com mais de 
80 anos. Os seus pais recusaram o presente de Hitler: urna 
estação de rádio. Foi uma decisão arriscada. 

Como diz o Abbé Pierre, •não há guerra justa senão contra 
a miséria. Mas o pacifista não é um «não-te-rales». Àquele que 
quer massacrar o mais fraco responde: «Podes fazê-lo, mas 
antes terás de me matar a mim!» Esta é a não-violência activa 
e, corno repetia _Jean Goss, a não-violência activa é a Vida. 

Tendo vindo à Polónia procurar um editor para «Com

panheiros de Emaús», traduzido ao polaco e já prefaciado 
pelo bispo de Dublin, Boleslav Pylak, estive em Cracóvia no fim 
da minha estada. Soube que Cracóvia está a 45 km do campo 
de extermínio de Oswiecirn. Pensei imediatamente em Marcelo 
Callo de quem acabava de escrever um pequena biografia dedi
cada aos jocistas portugueses. Hesitava em visitar Auschwitz. É 
que existem curiosidades doentias como aquela, inconsciente, da 
jovem turista francesa que pediu ao guia que lhe mostrasse 
ainda qualquer coisa interessante ... Não haverá o perigo de 
deixar o ódio entrar no coração? 

Mas eis que André Wodka me perguntou: «Já visitou Os
wiecirn»? 

Convidado por este amigo, acabei por aceitar ir com ele e 
dois jovens amigos ucranianos, percorrendo essa via-sacra nas 
pegadas de Marcelõ'ôino. 

Lá fornos os quatro. Nesses últimos dias do mês de Agos
to, o campo, tão lindo naquela região, convidava a dialogar ami
gavelmente. Os meus jovens amigos não são russos. André deu
-mo a entender quando pronunciou, com um sorriso eloquente, 
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estas duas palavras: União Soviética. Logo a seguir, explicou
-me que até Estaline havia, na Sibéria, numerosos campos como 
o de Auschwitz. O hitlerisrno e o marxismo são a mesma coisa.
A sua convicção não dá lugar a dúvidas.

O carro penetrou, então, num túnel de árvores verdejan
tes. O sol sorria. 

Oswiecirn: 5Km. Ao atravessarmos as linhas do comboio, o 
carro saltou e eu também! Por duas vezes, dei conta de dois 
pequenos Calvários à direita: Cristo na cruz! Terá sido num 
caminho assim que Marcelo Callo, ao passar algemado, fizera o 
sinal da cruz. «Olhai bem ... - dissera ele aos companheiros -
É possível que não vejamos outro ... ». Íamos seguindo as flechas. 
Museu de Auschwitz: 5Km, e mais uma última curva à esquer
da, a 500 metros!... 

Corno é que o coração não havia de bater ao pensar em 
Marcelo e nos milhares dos que, aqui ou noutro campo seme
lhante - como o de Mauthausen -, · tinham vindo encontar 
uma morte atroz. Aberto o portão, entrámos sem problemas no 
estacionamento. 

- É aqui! - acaba de dizer o Padre Wodka.
À nossa frente, uma grande cortina de arvoredo. À direi

ta, um enorme edifício de tijolos. 
André Wodka entra e nós seguimo-lo. Enquanto ele, na

quele vestíbulo com bilheteiras de um lado e cartazes do outro, 
se ocupa em comprar as entradas para vermos um docu
mentário, eu falo com os meus jovens amigos ucranianos. Um 
deles fala francês. Depois de termos evocado o problema dos 
padres na França e na Polónia, explico a ideia que me apaixo
na: «O materialismo não consiste em amar demasiado as coisas 
materiais, as coisas bonitas. Deus ama-as infinitamente! Mas, 
sim, em recusar-se a partilhar ... a partilhar a amizade, os bens 
e também as responsabilidades». «Ser cristão é agarrar com 
todo o interesse nos problemas dos homens - sofrimentos e 
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alegrias - com o espírito de Cristo, espírito de Justiça e de 
Amor,.. 

Enquanto esperávamos o filme, que seria projectado den
tro de duas horas, seguimos o guia, um jovem polaco. No fim 
do percurso, perguntei-lhe se ele era daquela região. À sua 
resposta afirmativa repliquei: «É que você não fala como um 
guia, mas como uma testemunha! Continue!» Agradecendo-me, 
disse-me no fim: «Obrigado!». 

Ao regressar com os bilhetes, André Wodka leva a mão à 
parede sem dizer uma palavra: é um desenho de 50 cm por 25 
cm, feito por um prisioneiro na parede de uma cela. Gravado 
na cal, evoca os traços do Sagrado Coração de Jesus. Demo
rei--me a olhar longamente para aquela ampliação fotográfica: é 
importante - acho eu - deixar imprimir em si aquela ima
gem. Eu já tinha tido a intuição, mas agora estava certo de que 
não me tinha enganado: «Sem isso, é impossível percorrer uma 
via-sacra daquelas sem deixar penetrar no coração o ódio, o 
espírito de vingança, a recusa do perdão!» 

Não verei nenhum sinal religioso no campo de Auschwitz. 
Mas mostraram-me logo a seguir o Carmelo, um edifício com 
uma parede construída sobre o muro que rodeia o campo. Faz 
parte do complexo de Oswiecim, mas juridicamente não per
tence ao campo de Auschwitz. 

Ao sairmos do vestíbulo, onde nos encontrávamos naquele 
momento, ainda tivemos de percorrer 200 metros à esquerda 
antes de vermos, à nossa frente, o arame farpado que fecha o 
campo. 

À entrada, um grande painel em várias línguas: Leio em 
francês: «Encontra-se no local do horror e da maior tragédia. 
Comporte-se com dignidade para prestar homenagem àqueles 
que aqui sofreram e morreram». 

Eis-nos chegados à grade de ferro do campo, aberta à 
esquerda e à direita. O guia espera que cheguem os últimos. 
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Por cima da entrada, uma placa metálica com quatro palavras 
escritas em alemão, com grandes letras, que Marcelo deve ter 
lido e relido sem dúvida, tantas vezes, em Mauthausen. Tais 
palavras querem dizer - com quanta ironia sádica! - «O tra

balho vos libertará!» 

O campo de Oswiecim consta de seis hectares rodeados de 
dupla fila de arame farpado, com intervalos de três metros, 
mais ou menos. São praticamente dois muros de arame farpado, 
cada um com uma trintena de fios. Postes de 4 metros de altu-

) 

ra, todos com uma inclinação para o interior do campo, deixa
vam passar uma corrente eléctrica de 220 volts que, dia e noite, 
atravessava essas sessenta linhas. No interior, um cartaz avisa
va: «Perigo de morte! Atiramos sem avisar!»

O campo de Auschwitz funcionou, a partir de J940. para 
os prisioneiros políticos polacos, abrindo-se, depois, a todos os 
outros prisioneiros da Europa. Primeiramente, os nazis tinham
-se servido das antigas casernas do exército polaco. Achando, 
porém, o local ideal para o extermínio de milhares de pessoas, 
ampliaram-no. Em breve apareceram Auschwitz II e Auschwitz 
III. Está bem situado para um campo de concentração, dada a
sua localização entre dois rios; o Yistu]a e a Sola. Além disso, o
terreno pantanoso favorece o paludismo ... Por estar no meio de
arvoredo o local torna-se discretamente propício para cometer

' 

nele os crimes mais abomináveis.
Era em Auschwitz que estava escrito: «Daqui ninguém sai / / 

senão pela chaminé!» Era praticamente impossível evadir-se , • 
deste campo de morte. A vedaçã�ctrica, os cães, as vigias 
abundantes, os numerosos guardas, Kapos, 400.Q_§S.!. .. 

Em cinco anos, vão passar por este campo um milhão e 
trezentas mil pessoas. Um milhão e cem mil deixarão aqui as 
suas vidas no meio de sofrimentos horríveis. 

Íamos penetrar no campo da morte. «Não havia nele nem 
sombra de relva». Nem podia ter existido, de facto, porque os 
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homens tê-la-iam devorado, de esfomeados que estavam! 
É impressionante - confesso-vos - entrar neste campo 

de morte. Atravessei o gradeamento a rezar em companhia de 
Marcelo Callo; por cima da minha cabeça, a inscrição ameaça
dora: «O trabalho vos libertará».

Trinta metros mais longe, nova paragem: uma fotografia, 
uma ampliação imensa ao longo da parede por trás de um pri
meiro edifício: evoca a or uestra dos músicos prisioneiros. Cada 
manhã, tocavam uns trechos de marcha militar, enquanto os 
prisioneiros, em grupos de cinco, saíam com tamancos de ma
deira para fora do campo, a tr�r durante doze horas, le
vando no estômago meio litro de água enegrecida, sucedâneo do 
café. Tinham que desfilar de cabeça erguida, a passo marcado, 
fosse qual fosse o tempo: num lindo dia de sol - como o de 
hoje -, ou debaixo de chuva, de neve ou de vento gelado do 
inverno. Sinto-me varado de terror: é como se ouvisse aquela 
música militar. Mas, que ironia! Vejo esses rostos macilentos, 
sobretudo esses olhos sem vida, como os dos moribundos. Sini, 

l viver nesse campo era viver em agonia perpétua da alma e do

0 

corpo.
Existem ainda sobreviventes de Auschwitz? - «Sim».

Quando João Paulo II veio rezar a este campo, reuniram-se ali
vestidos com o seu uniforme. Como é possível, quarenta anos
depois, haver ainda quem duvide da existência deste�
tros lugares de extermínio? ...

Quando iam trabalhar fora do campo, alguns - poucos -
prisioneiros tentaram fugir em certas ocasiões, passando a noite
entre duas vigias com só 50 metros de distância entre elas! Na
maioria dos casos foram apanhados. Entretanto, alguns com
panheiros de secção eram enforcados e as suas famílias arrasta
das para o campo, para �orrerem.

Aqui, ganham vida as palavras do Abbé Pierre, tantas
vezes repetidas: «Não, não é verdade que o verdadeiro caminho
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seja aquele que não leva a parte nenhuma!» Num campo de 
concentração, de torturas sádicas, cruéis, num campo que é um 
verdadeiro inferno, como é possível? 

Vou andando maquinalmente, invadido por uma torrente 
de sofrimento. Já na França, não pude acabar de ler um livro 
sobre numerosos campos de concentração. Existiram muitos na 
Europa. O de Auschwitz era o mais macabro de todos eles! 

No primeiro pavilhão, Bloco I, onde entrámos, havia uma 
inscrição em inglês: «Quem não se lembrar da história, será 
obrigado a revivê-la outra vez». Sem que eu queira animar 
alguém a visitar Oswiecim, penso que é importante avaliar até 
onde é possível chegar a crueldade do ser humano! Um dia 
passado em Auschwitz pode ser mais importante do que vários 
anos em mosteiros, para compreender estas duas palavras em 
inglês: «Never more!» (Nunca mais!), que acabo de ler. Estão 
escritas por cima de uma fotografia de centenas de cabeças de 
prisioneiros. Dá a impressão de um imenso cemitério. Ausch
witz, o maior cemitério do mundo ... É verdade: um �o e 
cem mil cadáveres! 

Vieram de todos os países da Europa. 
Ao chegarmos a este ponto, contemplámos um mapa 

imenso, da largura da parede em que está afixado. 
Porquê a criação deste campo de extermínio em Ausch

witz? Certamente por ser central: Oswiecim é. um entroncamen
to importante de linhas de caminhos de ferro. No mapa, grossas 
flechas negras apontam para Auschwitz. Partem da N_oruega,
Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Austria, 
Jugoslávia, Itália, Grécia, Bulgária, Roménia, Ucrânia ... Exacta
mente de 24 países. «É preciso, por todos os meios, libertar a 
Alemanha de tudo o que não seja raça árica». Numa vitrina, 
caixas de graxa recolhidas depois da libertação do campo, de
monstram dÕnde procedem. Vinham aos milhares, de todas as 
partes, em vagões de gado, uns sobre os outros. Antes de che-
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garem a Oswiecim, alguns deles já tinham morrido, numa 
média de 700 por dia. Médicos nazis faziam a selecção à desci
da do comboio. Os velhos, as mulheres grávidas, os judeus, as 
crianças que podiam passar por baixo da barra colocada a uma 

l determinada altura, eram todos conduzidos imediatamente para 
os fornos crematórios. Os outros, uns 10 a 15%, eram explo
rados como mão-de-obra barata nas fábricas construídas nas 

' imediações. 
Vinham de todos os cantos da França, onde alguns luga

res de recolha ficaram célebres: Pithiviers, Bobigny, Drancy. 
Uma pequena percentagem escapava à morte. Mas não 

era por muito tempo. Em fotografias que cobrem as paredes de 
um corredor num dos blocos, estão registados os dias da chega
da e da morte sobre milhares delas: dei conta de que a sobrevi
vência mais longa não ía além de 4, 6 meses, um ano ... 

Torna-se insuportável, agora, continuar a ver: os 
cadáveres eram completamente explorados, utilizados. Fuzila
dos, gaseados, mortos à fome, arrancavam-lhes os dentes de 
ouro que, fundidos em lingotes, eram expedidos para Berlim. 
Quando os nazis se foram embora à chegada dos russos, trata
ram de destruir o mais possível o rastp de seus crimes. Parece 
incrível, para quem não viu, mas tenho debaixo dos meus olhos 
duas toneladas�lo! Quando se pensa que cada um de nós 
não tem senão alguns gramas deles na cabeça! Enviavam-nos 
para o Reich em sacos de 25 mµlos. Com eles, faziam de tudo: 

,,.f pincéis de barbear, esco;;-s, tecidos ... Com a pele, os nazis fa
bricavam «abat-jours»; das cinzas dos cadáveres, adubo que era 
vendido aos agricultores... Os médicos serviam-se de crianças 
gémeas para experiências científicas. As outras matavam-nas. 

Havia um Bloco destinado unicamente à esterilização das 
mulheres. Experiências horríveis! Os prisioneiros chegavam com 
as suas bagagens. Vi milhares de malas com a morada dos seus 
proprietários. Os judeus que tinham recebido promessa escrita 
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de uma compra de terreno, apresentavam-se com a sua fortuna. 
Tudo era deixado e revistado antes de passar à câmara de gás. 
Havia pressa em executar este trabalho, efectuado num lugar 
denominado «Canadá», não tanto para roubar os objectos de 
valor (quem fosse apanhado era imediatamente abatido), mas 
para enéontrar alguma coisa de comer, para sobreviver. 

Neste museu (o nome não me agrada em absoluto), vi, 
num espaço de 40 m de comprimento por 25 de largura e um 
de altura, pares de sapatos usados, esburacados. Numa sala ao 
lado, 2000 pares de sapatos de criança entre 5 e 8 anos. Montes 
de escovas, tigelas, escovas de dentes. A febre tifóide e a desin
teria assolavam o campo. De noite, era proibido ir ao W. C. e 
proibido sujar as míseras enxergas em que os prisioneiros se 
apertavam como sardinhas em lata. Nessa altura, as tigelas 
serviam para tudo ... Os aparelhos ortopédicos ficaram ali amon
toados: os seus proprietários eram os primeiros a ir para as 
câmaras de gás. 

* 

* * 

«Os ponteiros do relógio contavam impiedosamente as 
horas monótonas da vida do prisioneiro: desde o toque da 
manhã ao toque da noite; desde uma tigela de sopa à outra; 
desde a primeira chamada até àquela em que o corpo do prisio
neiro era contado pela última vez». 

Compreendo agora o que Jean Delumeau escreve no seu 
Livro «Croire». Ele não pode âéred1tar que o inferno seja um 

�wi�rno. Prefere aceitar que aquele que tiver recusa
do até ao último momento da sua vida, o Amor infinitamente 
mi

,
sericordioso, possa, através da morte, desaparecer no nada! 

Mas não seria esse nada uma coisa maior do que o próprio 
Deus? Então, isso é impossível! 
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Prefiro acreditar na salvação universa . Existe a comunhão dos santos. E, nessa comunhão de santos, um MaximilianoKolbe, um Marcelo Callo e - estou certo disso - milhares deoutros que fizeram o om total de suas vidas em Auschwitz,não terão obtido, pelo seu martírio, a luz suficiente para que osseus v�ug m · s cruéis e mais sádicos dissessem a Deus o«sim» eterno? O mistério da liberdade humana é total. Pelopouco que conheço de mim mesmo, acho que cada um de nósleva em si, ao mesmo tempo, toda a humanidade e toda a Igre-. ja. Gosto desta frase que li uma vez: «Não se pode cair tão// baixo como nos braços de Deus», que é a misericórdia infinita.
., • Ele chamar-nos-á do íntimo, com aquele poder infinito, até aoúltimo momento. 

Passar de uma religião de autoridade a uma religião dechamamento, seria uma transformação necessária no cristianismo do nosso tempo! Subjectivismo? Não! Mas realidade viva! • Um dos momentos mais cruéis da vida no campo era o dachamada. Era preciso contar os prisioneiros. Até traziam os'mortõs do lugar do trabalho! Era coisa que podia durar algumas horas. Uma vez, num dia 6 de Julho, durou 19 horas. 1Debaixo da chuva, da neve ou do sol, tinham de permanecer de �pé... sentados sobre os calcanhares, de joelhos, com os braçoslevantados por cima da cabeça. As bastonadas podiam choverem qualquer momento... 
---

Entre dois Blocos, num espaço com mais de 60 metros por25, reuniam-se diariamente milhares de prisioneiros. Que horror! Fico estarrecido naquele lugar: uma longa barra de doismetros de altura estava permanentemente preparada parapossíveis....enf_m:ç_amentos. E lá continua ainda hoje ... Todo eu tremi ao passar diante da guarita onde o SS. vigiava, comandava, decidia a morte e a vida, ao abrigo do ventoe do frio. 
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* * 

E Marcelo Callo viu tudo aquilo, viveu tudo aquilo sem 
poder desabafar com os seus melhores amigos, com a sua 
família! Que solidão! Foi assim, neste ambiente de morte, que 
ele viveu durante seis meses, de Setembro a Março. Cheio de 
fome, partilhava a sua sopa tirando do que lhe era necessário. 
Partilhou de tal maneira que deu tudo. Não, Marcelo não saiu 
pela chaminé, porque, quando a morte chegou, não encontrou 
nele nada que arrabatar-lhe. 

O Bloco II tem também dois andares, além da cave . 
Chama-se «bloco da morte», no campo da morte! 

O pátio entre os Blocos 10 e 11 está fechado por um 
muro. Caixotes de madeira colocados nas janelas do Bloco 10, 
no qual eram esterilizadas algumas mulheres, deviam impedir 
que fossem vistas as execuções. Diante do «muro da morte», os 
SS fuzilaram milhares de detidos. Era também nesse pátio que 
se sucediam as bastonadas e os enforcamentos nos 12 postes. 
Em alguma ocasião, fuzilaram 200 diante desse muro, um a 
um, com uma bala na nuca. 

Os prisioneiros saíam nus por uma porta central do lado 
esquerdo do B1oco. Perto dessa porta, rezei pensando em todos 
os que ali foram executados. Rezei também junto do muro, onde 
a terra tinha bebido tanto sangue. Seria capaz de voltar lá 
outra vez? 

Sim as torturas existem ainda hoje, em mais de uma 
centena de países. Como se sente, na celebração eucarística, 
todo o peso da oferenda do pão e do vinho ao pensar em tantos 
sacrifícios! A passagem por aquele pátio, apenas quarenta anos 
depois, é inesquecível. É uma lembrança que se grava na 
memória a ferro e fogo! 
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Ao entrar no rés-do-chão, na primeira sala à esquerda,uma sessão de duas ou três horas, em que o tribunal, medianteum processo sumário, pronunciava, às vezes, mais de uma centena .de condenações à morte. Parece-me ver, através dos vidrosda janela, os SS sentados nessas seis ou sete cadeiras e ouvir opresidente da sessão divertir-se com um rapazinho de 16 anos,como um gato com o rato. Horripilante!. ..
No meio do corredor, pode ver-se, através de uma portade ferro, o cavalete destinado às bastonadas. Batiam na cabeçae o supliciado tinha de contar os golpes. Se se enganava, asessão recomeçava. Um horror!
De certeza que neste lugar - «o Bloco da morte» - foram ensaiadas todas as torturas que a imaginação pode inventar. Sim, como é possível que haja tanta maldade?
Foi neste Bloco que nós descemos, pela primeira vez, àcave. 
Havia motivos para que, no vestíbulo do edifício destinadoao acolhimento, estivesse afixado: «As crianças com menosde 13 anos não podem visitar o 'museu' nem ver o filme».Apesar deste aviso prudente, vi com surpresa algumas famíliasque levavam a toda a parte crianças de 6 ou 7 anos. É que, defacto, tais imagens são de fazer perder a cabeça! Ainda novestíbulo, na parede à esquerda da entrada, a reprodução de«um corpo vestido com o uniforme às riscas dos prisioneiros,com os braços levantados desesperadamente para o céu. O corposem cabeça ... ». 

Descemos todos à cave do Bloco 11. Foi nela que se ensaiou, pela primeira vez, uma execução maciça de prisioneirosutilizando o «cyclon-B». 600 prisioneiros de guerra soviéticos e250 doentes do hospital do campo foram assim assassinados emgrupo num dia de Setembro de 1941.
Depois, construíram-se celas naquela cave. Algumas nãopassavam de simples buracos de cimento onde o condenado
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podia permanecer de pé durante vanas noites. 
Foi lá que fiquei, depois dos outros, com a cabeça apoiada 

na parede da cela de Maximiliano Kolbe, por espaço de uma 
«Ave-Maria», pedindo a graça do dom de mim mesmo. Nessa 
cela de 1,50m por 1,20m ficou Maximiliano Kolbe durante dez 
dias. Ainda vivia quando os SS abriram a pesada porta de 
carvalho, aquela mesma! João Paulo II colocou um grande círio 
nessa cela, autêntico sepulcro. 

Maximiliano era padre católico. Uma noite, no pátio da 
chamada, faltou um prisioneiro. O SS saiu então da sua guarita 
e contou doze homens ao acaso para serem encerrados no 'bun
ker' da fome. Um deles (que ainda vive, segundo me disseram) 
pôs-se a chamar a mulher e os filhos em altos gritos. Foi então 
que Maximiliano Kolbe saiu das filas para ir pedir ao nazi que 
o prendesse em vez dele. O SS aceitou, depois de um silêncio
de morte.

De tarde, voltei mais um momento para rezar a sós 
diante daquele santuário tão comovedor. Como não deixar-se 
interpelar por tanta generosidade?! 

Entre as fotografias pouco numerosas da chegada dos pri
sioneiros ao campo, que ali estão afixadas, reconheci imediata
mente, numa delas, Maximiliano Kolbe. 

* 

* * 

A três quilómetros aproximadamente do campo principal, 
encontrava-se o outro campo de Auschwitz-Birkenau, construído 
perto da aldeia de Brzezinka. Ocupa uma superfície de 175 
hectares, com mais de 300 barracões. Ainda se conservam uns 
quarenta e cinco em tijolo e vinte e dois em madeira. O campo 
de Birkenau estava dividido em vários zonas ou sectores que 

183 



eram verdadeiros campos. Em Agosto de 1944, os prisioneirosatingiram o número de 400 mil pessoas, homens e mulheres. Se, no princípio,· fotografavam os prisioneiros em trêsposições, a partir de um determinado momento tatuavam-nos atodos no antebraço direito. Cada um, cada uma convertia-senum simples número, numa coisa.
Faltava água no campo, e as condições higiénicas e sanitárias eram piores que para os animais, certamente melhortratados em seus estábulos ...
Os barracões estavam construídos sem aJicerces. Nada desoalho, mas terra batida. Nada de tecto: a neve infiltrava-sepelas telhas ... 
A água, num terreno já de si pantanoso, formava lama.Nos beliches de três camas, os que dormiam na de baixo acabavam por ficar deitados na lama. Numa superfície de dois metrosquadrados, apinhavam-se, às vezes, vinte pessoas, autênticosesqueletos. 

>( Os nazis construíram em Birkenau a maior parte das ins-talações destinadas ao extermínio: quatro fornos crematórioscom câmaras de gás - duas delas provisórias, situadas emherdades de alguns camponeses -, fossas e piras de incineração. 
É o maior campo de extermínio!
Nos barracões de madeira, à direita da plataforma de descarga, encontravam-se as antigas cavalariças destinadas a 52cavalos. Depois de adaptações rudimentares, chegaram a meterlá mil prisioneiros! 
Entre as ruínas dos crematórios II e III, erigiu-se, emAbril de 67, um monumento internacional às vítimas do nazismo ... Os prisioneiros judeus, na sua revolta de 1944, destruíramparte do crematório IV. 
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* * 

Quem foi o responsável de tudo isto? Aquilo que chama
mos o pecado do mundo é uma realidade inegável. Hitler po
de ficar com toda a responsabilidade. Mas quem o influenciou e 
até que ponto? Pode alguém retirar a sua quota-parte de re�
ponsabilidade? Sim, todos nós somos pecadores, co-responsa-
veis! 

O campo de Auschwitz, como todos os campos de concen
tração, tinha certamente responsáveis conhecidos. O pri�eiro
comandante de Auschwitz vivia numa casa grande e bomta, a 
cinquenta metros do campo, ,em frente do edifício da Komman
dantur. 

A estrutura administrativa do campo foi dirigida pelo SS 
Grabner, até 1943. E, depois, pelo SS Scharz. . O primeiro comandante foi �. directamente hgado � 
Himmler que, por sua vez, estava em ligação directa com H1-
tle� .. Foi pensando em toda esta organização de cnmmosos . q�e
me dirigi, saindo do recinto do campo, para o local ond� o s1ms
tro Hõss foi enforcado, às dez horas da manhã do dia 16 do 
mês de Kwietna de 1947, depois de ter sido julgado por um 
tribunal polaco. 

Antes da execução, perguntaram-lhe - segundo parece -
qual era a sua última vontade. Não lhe foi recusada a chávena 
de café que ele solicitara... . , 

o patíbulo em que foi suspenso amda se man�em como
era. À direita da tribuna, no chão, um grande letreiro com a 
data da sua morte e uma fotografia. 

. , Não se pode deixar de rezar por ele no ínt�m_o �a alma, Ja 
que Jesus nos pediu que amássemos os nossos 1mm1gos. 
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Teriam podido rezar os pns10neiros cheios de fo,me, maltratados, torturados? - «Porque me abandonaste?»Que via-sacra, durante duas horas!

* 

* * 

Descendo uns degraus, encontrámo-nos diante do crematório onde ardiam 300 cadáveres cada dia. Eram judeus osencarregados desta tarefa, sendo eles próprios executados cadatrês meses para que o segredo deste crime monstruoso ficassebem guardado! 
No tempo das casernas polacas, este Bloco, semelhante auma fortaleza rodeada e coberta de terra relva e arbustos,estava reservado às munições do exército. 
Entrámos numa sala com uma dezena de metros de lar

gura por quarenta de comprimento. Era nela que, algumasvezes, amontoavam várias centenas de pessoas. Lá fora, explicavam-lhes, com muita amabilidade, que iam tomar um duche:tratav�-se de uma desinfecção para evitar qualquer doençacontagiosa no campo. Com a mesma amabilidade, pediam-lhesque se despissem e deixassem a roupa bem arrumada para logoa encontrarem mais facilmente à saída. O grupo de 100, 150,200, de todas as raças e idades, entrava então, sem medo, comalguns Kapos que, de repente, saíam bruscamente. No tecto não havia qualquer duche!. .. Horrível! Aferrolhadas as portas:os SS derramavam o «cyclon-B» através de lucarnas abertas notecto! Passados uns 15 a 20 minutos, não havia mais do queum montão de cadáveres. Como imaginar, cada vez, o horrordesta cena?! 
Nada mais arrancarem da boca os dentes de ouro, osbrincos das orelhas, os anéis e cortarem os cabelos, vinha ainceneração. Cada dia eram queimados 300 a 350 cadáveres.
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Nalgumas câmaras de gás de 210 metros quadrados, fa
ziam entrar até 2000 vítimas ao mesmo tempo! 

«Se, no entanto, Deus, revelado como o próprio Amor, viu 
que poderia existir um caminho melhor do que aquele que Ele 
tomou como criatura e não o fez, ousaremos nós afirmar, pe
rante o calvário que constitui a história, que temos o direito a 
duvidar de que Ele seja verdadeiramente o Amor, como Ele diz 
que é ... ? 

Podemos dizer que Deus permite negativamente o sofri
mento, mas dizê-lo sem afirmar o precedente, corremos o risco 
de bloquear o coração ou de nos revoltarmos. 

Deus, o Amor infinito, não podia amar mais a criatura!» 

Gustave Martelet 

Depois de ter lido e relido o livro de Bernhard Hãring, 
«Que Moral para a Igreja?», não encontrei nada melhor do 
que citar algumas frases das últimas páginas dessa obra: 

«Espero que a morte seja a grande festa da minha 
vida ... ». 

É evidente que ela não pode destruir a História, porque 
Cristo é o redentor do mundo e, portanto, a nossa história 
entrará na realidade definitiva. A nossa vida entrará na 
história de duas maneiras: pela marca positiva ou negativa que 
ela deixar nos outros, e pela sua participação na vida eterna». 

«Segundo me parece, falar do fim do mundo é falar de 
ambiguidades. De facto, o que vai ser destruído é o mundo, a 
arrogância do orgulho, da violência, para dar lugar ao esplen
dor do mundo criado e resgatado por Deus em Jesus Cristo. 
Um fim do mundo que seria fim do mundo das trevas e a rea
lização plena do mundo criado e resgatado». 
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«Não sabemos nada desse mundo, onde vai acontecer omais maravilhoso de tudo quanto se possa imaginar. Mas certamente nada do que tem valor aos olhos de Deus ficará perdido.Com efeito, tudo entrará de uma maneira transcendente, masreal, no mundo da Ressurreição».
« . . .  É poss(vel que também eu - como pude dizê-lo a grandes amigos meus - experimente o medo nesse momento. Possodizer que, até hoje, ainda não senti medo de morrer, não certamente por causa da minha inocência - reconheço que soupecador -, mas pela confiança em Deus. Homem e teólogo,tenho baseado a minha vida nesta bem-aventurança: 'Felizes osmisericordiosos porque alcançarão misericórdia·, essa misericórdia à qual me esforço por ser fiel. Penso, portanto, poderconfiar-me sem temor ao Deus misericordioso». «Sempre teve para mim um valor absoluto esta palavrade Cristo: 'Eu sou o CAMINHO, a VERDADE e a VIDA'».

* 

* * 

Bem-aventurado Marcelo, querido amigo, mártir da fraternidade universal, fica connosco para sempre! Estou certo de que os teus sofrimentos, o teu calvário e ode teus companheiros, militantes da JOC, com milhares deoutros, é uma vitória do amor sobre o ódio. Não saíste pelachaminé do forno crematório. Estás vivo, Marcelo, queridoMarcelo! 
Ajuda-nos a dizer e a repetir: «E os outros?», para que a amizade de Cristo vença o egoísmo, a alegria de Cristo vença atristeza, o amor vença o ódio! 
Sê, desde a manhã até à noite, para cada cristão, o companheiro de caminho, presente nele pela graça de Deus. Sê,
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para todos nós, estre a na 1 noite, sobretudo para os jovens, 
aventureiros da Esperança! 

«NÃO NÃO É VERDADE QUE O VERDADEIRO CA
MINHO É O QUE NÃO LEVA A PARTE ALGUMA!» 
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Já passaram quase 50 anos sobre a mone do Marcelo no ten1vel 
campo de concentração de Mauthausen. nve tempo de reler a 
mensagem que nos oferece da sua cuna vida. O que 
prlnclpalmente me Impressiona e que ele multas vezes subllnhava 
é: «UM CRISTÃO QUE NÃO SEJA MILITANTE, NÃO É DIGNO 
DESSE NOME!». Está multo nesta llnha o que ele dizia ao 
despedir-se da tia Maria: «Sabes, tia, vou partir, mas como 
MISSIONÁRIO». E foi para estar com os companheiros mobilizados 
pelo STO (Serviço de Trabalho Obrigatório). Panla em condlç"ões 
dramáticas: a nossa Irmã acabava de ser vitima do 
bombardeamento de Rennes, a 8 de Março de 1943; deixava a 
namorada Margarida, a quem amava com ternura. Partiu e foi 
Isso «que o perdeu». 
o qUê ou quem lhe dera, pois, esse zelo, essa ênsla missionária?
Em primeiro lugar,• é preciso dizer que tivemos a sone de ter
uns pais profundamente cristãos. Bem cedo, o Marcelo encontrou
a JOC. Ao principio, não estava nada entusiasmado: custara
•lhe multo deixar o escutismo. Mas de repente a JOC sedu-10.
Ouve dizer: «Um aprendiz vale todo .o ouro do mundo»;
«Operérlo, sente orgulho! A tua obra é fecunda; sem ti, que seria
do mundo?». Descobre, na panllha do Evangelho e das canas
de S. Paulo, a maravllhosa realldade do grande Corpo vivo que
formamos com Jesus Cristo .•• Para os rapazes da JOC, não se
tratava· duma simples partllha verbal nem de palavras ocas;
comprometiam-se onde estivessem, na oficina, nos encontros,
querendo construir juntos um mundo de justiça, solidariedade,
amor... A JOC dos anos 90 não é certamente a mesma, nos
moldes dos anos 40. Mas, no fundo, continua a ser Igual,
animada pela mesma chama: levar aos jovens operários a
salvação delFldesus Cristo.

(Do Preficlo, de J. Callo, irmão de Marcelo Callo) 

EDITORIAL PERPÉTUO iOCORRO 
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APRESENTAÇÃO 

E com imensa satisfação que apresento este trabalho do 
professor e padre Pedrinho A. Guareschi. 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
faz questão de estar presente na produção cientifica riogranden
se e brasileira, lançando ao mercado do livro mais esta obra de 
Pedrinho Guareschi. Em Sociologia Critica - Alternativas de 
Mudança, professores;estudantes e agentes sociais encontrarão 
ricos subsídios para a consolidação de seus conhecimentos. 

J� possuímos, do mesmo.autor, em 4ª edição, Comunicaçao 
e Poder, editado pela Vozes. 

Pedrinho Guareschi é pessoa ligada à PUCRS desde o ini
cio de sua carreira. Foi aqui que ele cursou pós-graduação em So
ciologia. Recomendado pela PUC, ele obteve, posteriormente, 
nos Estados Unidos, seus títulos de Mestrado e Doutorado. No 
ensino, na pesquisa, bem como na orientação de teses e disser
tações, ele marcou o Instituto de Estudos Sociais, Políticos e Eco
nômicos (IESPE) e diversos outros Institutos da Universidade. 

Seu novo livro é uma tentativa de desvendar o oculto incrus
tado nas instituições e ideologias que se formam no decorrer dos 
tempos. O enfoque crítico que procura dar à análise dos diversos 
aparelhos e instituições enfatiza a preocupação em profundidade 
das diferentes facetas e meandros dos problemas sociais. Neste 
sentido, contribui para desfazer os aspectos acidentais dos fenô
m1enos, dando oportunidade a possibilidades de mudanças ne
cessárias ao desenvolvimento de qualquer nação. 

Como os ·outros trabalhos do professor Guareschi, também 
este será acolhido pelas pessoas interessadas no social e certa
mente concorrerá para a elaboração de melhores condições em 
favor de nosso povo em processo de d�senvolvimento. 

Porto Alegre, 10 de outubro âe 1984. 

Irmão Ernesto Dewes 
Fundador e ex-diretor do IESPE/PUC. 
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Uma homenagem à 
Leonilda Buzzi -
exemplo de humanidade, 
educadora autêntica, 
amiga profunda. 

INTRODUÇÃO 

Temos recebido inúmeras cartas de professores, estudantes, 
pessoas ligadas a um trabalho de base, agentes de pastoral 
e outros, solicitando-nos indicações e fontes para discussões 
de temas sociológicos. Diziam ter lido os artigos de· Mundo Jovem, 
e gostariam de desenvolver temas dentro do enfoque e na metodo
logia que costumávamos usar. 

Ao mesmo tempo, a direção de Mundo Jovem incentivou a 
idéia de lançar uma série de livros, sobre diversos assuntos, 
juntando os muitos tópicos já discutidos no jornal, enfeixando-os 
num só volume. Insistiu que organizássemos esse volume com 
os assuntos referentes à sociologia. 

Levado por essas razões, resolvemos deixar algumas ativida
des e colocar em dia esse compromisso assumido com os colegas 
de Mundo Jovem. 

Os tópicos sociológicos que aqui discutimos possuem, contu
do, uma característica diferente. Muita coisa do que vocês vão 
ver aqui, não vão encontrar em outro lugar. É que Mundo Jovem 
não deve nada a ninguém e não precisa esconder as coisas. Se 
quiséssemos resumir as características dessas «pílulas socioló
gicas», poderíamos dizer que elas se distinguem pelos seguintes 
fatores: 

a) É uma sociologia que se propõe a dizer o que, em geral,
não é dito; é uma sociologia do escondido, do velado, do oculto 
(propositadamente ou não). 

b) Procura tomar claras, passar a limpo as coisas mais com
plicadas; quer ser simples, popular, sem deixar de ir às raizes 
dos problemas, isto é, deve ser uma sociologia popular, mas ra
dical. 

c) É uma sociologia pensada, principalmente, para quem
quer mudar, para quem quer transformar a realidade. A maioria 
dos trabalhos sociológicos, que possuímos, têm, implicita ou 
explicitamente, intenção de explicar apenas as coisas, compreen
der como funcionam. Nossa inteneão é explicar e compreender 
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como as coisas funcionatn e mais um pouco: ver como é possível
mudá-las. Mesmo porque só ·compreende, perfeitamente, uma
coisa quém é capaz de mudá-la.

d) É uma sociologia dirigida à ação. Não separa o pensar
do agir, já porque é impossível separar estas duas coisas sem nos
alienarmos.

e) Ê uma sociologia questionadora, uma sociologia que pro
cura mais fazer a pergunta, montar uma discussão, do que dar
imediatamente a resposta. Por isso mesmo ela se presta muito
para discussão.

f) Ê uma sociologia ligada ao dia-a-dia, ao cotidiano. :€ o que
vo�ê encont�a momento a momento em sua vida, o que o cerca,
o que o rodeia. 

g) Por tudo isso escolhemos para designar o nosso enfoque
a palavra «critica».:€ uma tentativa duma sociologia critica como
vai explicado no capitulo 3.

' 
Os capitulos tratam, separadamente, de cada assunto, mas

entre eles há uma ligação lógica. Para se compreender bem o
seguinte, seria interessante ter discutido os anteriores. Quando
possível, nós avisaremos o capitulo a que se refere a discussão 
quando isso for necessário para o bom entendimento.

'
Para simplificar ao máximo a leitura, não vamos colocar cita

ções no decorrer dos assuntos.
A maioria dos capítulos, porém, é resultado de nossa expe

riência em �ra�alhos, tanto com alunos, como com grupos popula
res das perifenas de Porto Alegre. Foi no meio do povo, na provo
cação dele, que fomos amadurecendo muitos pontos que aqui
foram discutidos. A experiência com o povo foi muito boa para
nós, pois o povo não necessita esconder e encobrir nada. Ele não
deve nada a ninguém. Enfrenta a coisa como a coisa é mesmo.

Ninguém pense que os assuntos aqui discutidos são com
pletos e terminados. Isso vai contra toda a argumentação
que procw:amos desenvolver. O que se quer discutir são apenas
alguns tópicos, com palavras claras e simples, dizendo o que, em
geral, não se diz, p�nsando sempre nos grupos de ação, consti
tuído_s J!Or pessoas sunples, de boa vontade, comprometidos com
a maiona de nossa população brasileira. 
. A!guém P?�e?' dizer que essas colocações são primárias,
mf!lntis, superficiais, ou mesmo incompletas. 

Tudo isso poderá ser verdadeiro, dependendo do ângulo
pelo_ qual as coisas são analisadas. Por exemplo: em vez de pri
mánas, a gente poderia dizer que as colocações são radicais são
o fundamento primeiro de tudo.

Em vez de superficiais, a gente poderia dizer que são sim
ples, populares, diretas.
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Em vez de infantis, a gente poderia dizer que o que se dese
ja é que todos entendam, principalmente o povo simples, que não
sejam colocações sofisticadas, rebuscadas. . 

Em vez de incompletas, poder-se-ia dizer que o que se qms
foi acentuar uma determinada dimensão. Na realidade, são colo
cações incompletas, pois nunca é possível dizer tudo so�r� algu
ma coisa. Sempre fica faltando algo. Nós temos um obJetivo es
pecífico: ver o essencial, e comunicá-lo à gente do povo. 

Um adjetivo que nós não gostaríamos que fosse usado para
designar nosso trabalho é o que dissesse que essas discussões não
ajudam a mudar as coisas. A experiência que se tem é que essas
discussões deixam as coisas claras para o povo, e ajudam o povo a
se organizar para mudar. Agora, quem quiser dizer que isso �ã? ·
funciona, primeiro tem de experimentar, tem de colocar em prati
ca, fazer a experiência. 

E agora, por favor, se não funcionar, então nos escreva di:
zendo e tente ver por que talvez não funcionou. E se voce
achar 'uma maneira de como as coisas funcionaram, deram. cer
to, por favor, conte-nos, pois iss� é, r_ealmen!e, o que nos mte
ressa. Muita gente já escreveu, discutiu, explicou o� problemas
todos; mas pouquíssimos conseguiram mudar as coisas, melho
rar a vida humana em sociedade. 
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CAPÍTULO 1 

TEORIA E CIÊNCIA 

Uma das palavras mais usadas e, ao mesmo tempo, mais 
complexas é � palavra teoria. É difícil você escutar algum dis
cúrso de gente mais «fina», sem que essa palavrinha não apareça 
aqui ou ali. Então vamos discutir essa palavrinha, mesmo porque 
não há ninguém que consiga viver sem teorias. É isso mesmo. Va
mos ver isso. 

No dia-a-dia da vida, a gente vai vendo fatos, acontecimen
tos, um a um, singulares. São milhares de fatos que eu vejo por 
dia: um acidente, um homem escutando rádio, uma criança que 
morre. Acontece que a gente, mesmo sem se dar conta, começa a 
descobrir semelhanças entre os diversos fatos, isto é, vai juntando 
os fatos. Por exemplo: percebe que a maioria dos acidentes se 
dá nos dias de chuva: então liga acidente com chuva. Percebe 
que o homem, em geral, está escutando esporte: junta homem es

cutando esporte no rádio. Percebe que as crianças que morrem 
são sempre crianças pobres, dificilmente morre uma criança de 
gente rica: J1,mta morte de cri9i11ça com pobreza. 

O que você está fazendo, quando começa a descobrir seme
lhanças entre fenômenos, entre fatos? Você está fazendo uma 
generalização, ou uma lei. Assim, você está começando a desco
brir e formular três leis: 1) A chuva dá ocasião a acidentes. 2) 
Os homens escutam principalmente esporte no rádio. 3) A pobre
za P!Opicia a morte de crianças. 

Você já sabe agora o que é generalização, ou lei: é a descober
ta de relações (semelhanças, contrastes) mais ou menos constan
tes entre os fatos. É claro que as leis não são totais, ou absolutas, 
isto é, sempre há alguma exceção. Algumas leis são bastante ge
rais, muito constantes, acontecem 99% das vezes. Outras são me
nos gerais, acontecem apenas em 60 ou 70% dos casos, Mas há'. 
uma relação entre os fatos na maioria das vezes. 

Que é teoria? 
Teoria é uin conjunto d_e leis que procuram explicar a reali-
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dade os fatos · concretos, singulares. Quando tem algumas 
gene;alizações, ou leis, sobre determinada realidade (a margina
lização da população, por exemplo), tem uma teoria. Es
tá vendo, pois que teoria não é nenhum mistério. E se 
pensar um pouco, vai ver que a gente está lotado de teorias, pois 
sem nos darmos conta, nós vamos criando generalizações, leis, 
a respeito de muitos assuntos. Qual a teoria sobre os america
nos, por exemplo? Muito simples: quem vê o «Fantástico» todo 
o domingo já tem sua teoria: os americanos são ricos, são mais
inteligentes do que nós (pois só mostram coisas lindas e gente
que sabe muito), são melhores do que nós (pois fazem coisas
·«fantásticas», maravilhosas), enfim, são uma espécie de semideu
ses. Agora, quer saber quem são os brasileiros para os ameri
canos? Bem simples: são uma turma de gente esquisita, a maioria
absoluta são negros, o que sabem fazer é jogar futebol e pular
carnaval, falam espanhol. Pergunte a quem já esteve lá e veja se
isso é verdade ou não. Por que isso? Porque as informações que
são dadas a eles são informações selecionadas, falsificadas, dis-

. torcidas. Para eles, nós somos um grupo de gente «exótica»,
um bicho meio raro. (Confira o capitulo 20).

Você está vendo? Aqui há dois exemplos de teorias sobre um
povo. Mas assim é a respeito de tudo. A gente bebe teorias, respi
ra teorias, come teorias, a gente começa a mamar teorias com o
leite matemo. Todos os preconceitos, os estereótipos, que nós
possuimos, no fundo são tipos de teorias. Se eu olho para uma
pessoa e penso assim: «Bem, baixinho, gordinho, fala bastante ...
já sei: vai acabar naquilo!» O que aconteceu? Eu me guiei por
experiências passadas, isto é, eu tenho um tipo padrão (uma
teoria) sobre determinadas pessoas com essas características
e estou agora julgando de antemão, pré-julgando, uma pessoa
que possui as mesmas características. Isso é preconceito. E
muitas vezes ·a gente se engana redondamente. Mas, na maioria
das vezes, agimos de acordo com nossos preconceitos.

Um trabalho extremamente útil para todos nós é começarmos
a questionar as teorias que temos sobre os determinados-assuntos
ou pessoas. S6 é realmente livre aquele que conhece suas teorias,
aquele que sabe porque pensa assim e procura continuamente
se revisar.

Qúe é ciência? 
Podemos dar um passo à frertte, agora, e dizer que ciência 

é um conjunto de teorias (que por sua vez são um conjunto de 
leis) que tentam explicar a realidade. Não há, pois, nenhum mis
tério. Quando há um determinado número de teorias sobre de
terminado assunto (física, química, psicologia, sociologia), 
diz-se que há uma ciência sobre tal assunto. 
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Pelo que se viu até agora, percebe-se que tanto as leis, como 
as teorias, e conseqüentemente a ciência, não dizem tudo sobre a 
realidade. As leis e teorias são relativas, contingentes, incom
pletas. Isso é importante ter presente para a gente não se assus
tar quando alguém chega até nós e diz, com a boca cheia: «Mas 
isso é uma teoria cientifica!» Então nós devemos, com calma, 
perguntar a ele o que ele entende por teoria, quais as leis que 
compõem tal teoria e ver se, realmente, essas le�s explicam � 
realidade, toda a realidade, ou apenas parte da realidade. Ele vai 
ter de mostrar então os estudos, as pesquisas, para mostrar que 
é assim mesmo. 

Nenhuma lei explica todos os fenômenos ou o fenômeno todo; 
todos os fatos, ou o fato todo. Nenhuma teoria explica todos os 
fatos, ou o fato todo. Todas as leis e teorias são parciais. Diz-se, 
então, que uma lei é tanto mais cientifica, ou uma teoria é tanto 
mais científica, quanto mais fatos ou quanto mais do fato ela 
explicar. 

Como você pode ver, é preciso ter cuidado com as teorias e 
ver o «vazio» que elas deixam para trás. Esse vazio, às vezes, não 
pode ser mesmo preenchido. Algumas vezes ele pode ser preen
chido, mas é deixado incompleto de propósito. Isto é, há interes
ses em se deixar uma coisa mal explicada, pois do contrário ela 
poderá nos prejudicar. 

Isso que acabamos de dizer é o que se chama de «ideologia», 
que é o capitulo seguinte. É fundamental descobrir a ideologia 
que há por trás das teorias. Isso nós vamos tentar fazer em qua
se todos os capítulos. Veja, principalmente, os capítulos sobre 
Sociologia, Sociedade, Escola e outros. Vamos, então à ideologia. 
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CAPÍTULO 11 

IDEOLOGIA 

O assunto ideologia é tão amplo e tão complexo, que o melhor 
é começar tentando dizer o que é ideologia, ir dando uns exem
plos. Cada um vai, aos poucos, tentando compreender, ver, ria 
prática, como a ideologia acontece. 

A ideologia não significa mais o que por sua etimologia deve
ria significar, isto é, estudo das idéias. Passou a significar 
coisa bem diferente e a ter uma figura negativa e pejorativa. A
contece que alguns ainda usam a palavra «ideologia» para signi
ficar o conjunto de idéias, valores e maneira de pensar de pessoas 
e grupos. 

Então é preciso distinguir bem. Ideologia pode significar: 
1) O estudo das idéias (sentido etimológico).
2) Conjunto de idéias, valores, maneira de sentir e pensar de
pessoas e grupos.
3) Idéias erradas, incompletas, distorcidas falsas sobre fatos
e a realidade.
, . Daqui para_ frente nós só vamos usar a palavra ideologia no
ultrmo sentido, isto é, como uma maneira errada de ver as coisas. 

Vamos então discutir algumas coisas sobre como e porque 
as pessoas podem ter idéias erradas sobre as coisas. Será que é 
culpa delas? Quem pode dizer que não tem ideologia? 

Para entender isso, é preciso ver como nós ficamos sabendo 
das coisas e 1:/-uem é qu� nos diz as coisas. É preciso ver se aque
les que nos dizem as coisas, não nos dizem apenas metade das coi-· 
sas, ou só um jeito de ver as coisas. 

. Você já pensou por que você acha que é o que é? Por que se
defme como sendo estudante, brincalhão, rapaz, bom jogador 
de ��_!Jol? Quem ensinou para você as palavras, quem deu as 
d�fmiçoes das palavras «estudante», «brincalhão», etc.? Ai vo
ce co1!1eça a ver que nós somos, em grande parte, o que os outros 
nos dizem, ou acham que somos. E à medida em que nós vamos 
p�rcebendo o que os outros pensam e acham a nosso respeito,
nos vamos formando nossa identidade. 
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É claro que não é só isso que forma nossa identidade. Nós 
podemos também refletir, tomar consciência do processo de como 
a gente é o que é, e tentar mudar. Mas em grande parte nós fica
mos condicionados à influência dos outros, inclusive pelo fato de 
termos de aceitar a própria linguagem e as definições das coisas 
que os outros nos deram. 

Ãgo�a -começa, contudo, a parte mais importante, que nos 
ajuda a entender o que é ideologia. Você acha que todas as defi
nições, todas as explicações das coisas são dadas sempre com sin
ceridade, procurando sempre dizer a verdade e toda a verdade? 
Será que por trás das definições das coisas (inclusive do próprio 
conceito que os outros fazem de nós), atrás das explicações que 
as pessoas dão para as coisas, não há algum interesse em escon
der algo, em acentuar alguns aspectos e diminuir outros? 

Pois é isso que precisamos descobrir. E quando nós chegar
mos a constatar que as coisas não são exatamente como no
Ias estão contando, então nós estamos diante de ideologias. Quem 
é inteligente e vivo fica sempre de olho para descobrir como as 
pessoas, se não chegam a mentir de fato, ao menos dizem apenas 
parte da verdade. Vamos dar uns exemplos, que assim a gente vai 
entendendo melhor. 

Conversando com uma empregada doméstica, ela me disse: 
«Rico é aquela pessoa que soube poupar». Você acha que isso é 
verdade? Todas as pessoas que poupam são ricas? E todos os ri
cos são pessoas que pouparam? 

Você pode facilmente descobrir que não. Rico é aquele que 
ganha muito dinheiro. Se você recebe o salário mínimo pode pou� 
par quanto quiser, que não acaba rico nunca. Examinando melhor, 
a gente vai ver que os grandes ricos, mesmo, são aqueles que são 
donos de fábricas e terras, que se enriquecem em grande parte 
com o trabalho dos outros. Nós sabemos (o Papa Leão XIII diz is
so claramente) que a única fonte das riquezas é o trabalho huma
no. Trabalhando, a pessoa pode, então, enriquecer: id°as nÚnca 
chegar a ser muito rico. Para alguém �er muito rico, precisa fazer 
com que outros trabalhem para ele, precisa pegar parte do traba-
lho dos outros. · · 

Mas por que, então, se insiste tanto em que se deve poupar, 
a tal ponto que algumas pessoas acabam acredit1mdo que é pou
pando que a gente fica rico? I�so é por dois motivos: primeiro, 
para dar uma explicação para as pessoas que têm pouco, que são 
pobres; para dizer a elas que são pobres porque não pouparam; 
os outros são ricos porque pouparam. Ai elas ficam bem qµietas e 
ficam sabendo que a culpa é delas mesmas. Segundo, para que e
las, apesar do pouco que tenham, ainda façam, uma poupança, 
pois pela sua poup�ça muitos outros vão_ enriquecer, principal-
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mente os donos dos bancos, cadernetas de poupança, etc. Com es
sa poupança o governo vai poder construir grandes obras, empres
tar dinheiro a grandes indústrias, enfim, a poupança do pequeno 
vai ajudar o grande a ganhar mais dinheiro. 

Uma outra frase parecida com essa é a que se ouve seguida
mente entre os trabalhadores: «Quem trabalha mais e melhor, 
ganha mais». Você pode ver claramente que essa � só meia 
verdade. Ele ganha realmente um pouco mais. Ao mesmo tempo, 
se culpa por ganhar pouco. Acha que ganha pouco porque 
trabalha pouco ou trabalha mal. Ele não percebe que atrás disso 
há também a lei do salário minimo, que não depende dele. Mesmo 
que trabalhasse 24 horas por dia, ainda sairia ganhando pouco. 

Uma outra afirmação muito comum, que se encontra escrita 
em colégios, é a seguinte: «Quem estuda, triunfa». Foi feita uma 
pesquisa entre os jovens e lhes foi perguntado: «É verdade que/ 
quem estuda, triunfa?»_ O resultado foi que 90% responderam 
sim. Agora, essa afirmação se encontra redondamente desmenti-
da pelos fatos e pela realidade. Em pesquisas, se constatou que 
a possibilidade de um filho de operário entrar na universidade 
é de apenas 5 % , ao passo que a de filhos de classes mais ricas e 
profissões liberais é de 80 % 1 O que está escondido na 
afirmação acima é que quem pode estudar, entrar na universida
de, pagar os estudos

_! 
já triunfou!! 

Se você abrir úm jornal, qualquer jornal, vài ver imediata
mente muitas meias-verdades, em cada página. Os jÓrnais publi
cam só o que querem e onde querem. 

A gente não pode dizer que eles mentiram. Talvez tudo o que 
está no jornal tenha acontecido. O problema é que o jornal, con
forme sua ideologia, seleciona o que quer, combina com o que 
quer e publica o que quer. E nós saímos acreditando que o 
jornal diz toda a verdade ... Antes de ler o jornal, a gente precisa 
saber que ideologia tem esse jornal ... 

Você está vendo como o problema da ideologia é complica
do e como ele é importante? Apenas alguma coisinha para 
terminar: 

- Você já se, perguntou se você mesmo não é o 'que você
pens!l que é, porque os outros lhe botaram isso na cabeça? Será 
que você já se deu conta de quem fez sua cabecinha, quem deu a 
definição de você mesmo para você? Há muita gente que nem sa
be quem são seus pais ccideológicos», que é ideologicamente 
bastardo ... Só com muita reflexão e consciência critica você será 
realmente você, você será livre, você saberá porque é assim, e 
essa verdade o libertará. 

Gostaria de terminar com um ponto bastante importante. 
Você já conversou com alguma pessoa pobre. algum favelado? 
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Se você tentar descobrir o que ele pensa dele mesmo, vai ver que 
a imagem que ele tem de si mesmo é bastante negativa. Ele acha 
que não presta, que é ignorante, q�e é mau, que vale menos 
que o pessoal cede bem», isto _é, os que sabem ler e esc_rever,,são ricos, vivem no centro da cidade. Eles, os favelados, sao «da
vila». 

Agora, será que isso é. verdade mesmo? Os ceda vila», «da 
favela», são piores, têm menos dignidade que os outros?.°? será 
que os «do centro» que têm os jornais, os rádios, as TVs, 1Sto é, 
que têm «a voz e ;_ vez» não estarão dando a definição negativa 
e pejorativa para os da periferia? Será que a própri� �scola, os 
Meios de Comunicação Social, e até mesmo certas religiões e cer
tos pregadores não estão a serviço do� que têm o p�er e, para 
eles se garantirem no poder, não estão tentando dizer para os 
outros que eles não prestam, são meno�? Veja você como ísso_ éimportante: se você consegue convencer alguém de q�e ele nao 
presta, vale menos, é ignorante, etc., você pode dominar total
mente essa pessoa, pois ela já está dominada cena alma», cena cons
ciência». Ela mesma já não vai querer subir, exigir mais, ter os 
mesmos direitos que os outros, pois elà já está convenciq,a de 
que vale menos! Essa pessoa assim definida e conve�cida_n�ca
mais vai dar trabalho para as outras pessoas I Ela mtenonzou 
a imagem negativa que fazen;i dela os quEl têm poder e acabou 
acreditando na história de que ela, afinal, vale menos rpesmo! 

Através da linguagem e da comunicação, que também são pro
duções históricas, são transmitidos significados, representações e 
valores existentes em determinados grupos: é a ideologia do gru
po. A reprodução ideológica se manifesta através de· representa
ções que a pessoa _elabora sobre si mesma, so?re os hol!lens

_, !1 
sociedade, a realidade, enfim, sobre tudo aquilo a que rmpliCl
ta óu explicitamente são atribuídos valores: certo-errado, bom-
mau, verdadeiro-falso. 

A ideologia está presente na superestrutura, que são as ins
tituições políticas, jurídicas, morais (veja o capítulo 10). Já no 
plano psicológico ipdividual, as ideologias se reprodiµem em fun
ção da história de vida e da inserção específica de cada pessoa. 

Essas colocações podem espantar alguem e levá-lo a pensar 
que não há reII1édio, que estamos fatalmente condenados a ser
mos presas das ideolpgias. Mas não é assim. · 

No plano pessoal, o individuo pode se tornar consciente ao 
detectar as contradições entre as representações que existem na 
sociedade ou no plano superestrutura!, e as atividades _especifi-
cas que ele desempenha na produção de sua vida material. 
. Há uma dominação ideológica que se dá e:gi plano socioló

gico e ela é detectada pela análise das relações existentes entre 
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classes sociais (veja o capítulo 9). A dominação ideológica que se 
dá no plano individual é detectada na análise das instituições que 
prescrevem os papéis sociais, as funções de cada pessoa, e aca
bam determinando as relações sociais de cada individuo. 

O processo de conscientização se desencadeia tanto a nível 
de consciência pessoal como a nível de consciência de classe. A 
consciência de classe é um processo grupal e se manifesta quando 
indivíduos conscientes de si se percebem sujeitos das mesmas 
determinações históricas que os tornaram membros de um mes
mo grupo, inseridos nas relações de produção que caracterizam 
a sociedade num dado momento. Isso pode levar a um processo 
de conscientização de si e conscientização social. De outro lado, 
o individuo consciente de si necessariamente tem também cons
ciência de pertencer a uma classe. Mas enquanto individuo, esta
consciência se processa transformando tanto suas ações como a
ele mesmo.

Os dois níveis deverão estar interligados. Poderá existir um 
individuo consciente num grupo alienado, mas essa posição é 
dolorosa e não é sustentável por muito tempo. Cedo ou tarde ele 
precisará se decidir. 

CAPÍTULO Ili 

SOCIOLOGIA: 

TEORIAS E IDEOLOGIA 

Uma das primeiras discussões que, naturalmente, devemos 
fazer é sobre o que é sociologia. Muitos de vocês já sabem, cer
tamente, o que é. Nós vamos dar uma pequena explicação, e de
pois mostrar que há diversos tipos de sociologias, e dizer que tipo 
de sociologia nós queremos promover, ou que sociologia achamos 
melhor para nosso trabalho. 

Sociologia é uma palavra formada de outras duas: «socius», 
que em latim significa companheiro, sócio; e «lógos», que, em 
grego, significa estudo. Sociologia significa, pois, em sua origem, 
estudo do social, ou da sociedade, ou de tudo o que se refira a 
mais pessoas, não a uma só. Sempre que se falar, então, em gru
pos de pessoas, em sociedades, em organizações sociais, em 
sistemas, e sempre que houver alguma coisa que implique mais 
pessoas, a sociologia terá alguma coisa a ver com o assunto. 

Agora, há diversos tipos de sociologia. Nós queremos desen
volver e incentivar um tipo especial de sociologia, como nós já 
dissemos na introdução. Para que essa nossa sociologia responda 
aos interesses que colocamos, ela não pode ser de qualquer tipo. 
Você lembra que nós afirmamos que queríamos uma sociologia 
do escondido, uma sociologia que vai às raízes (radical), uma so
ciologia que não apenas explique como é, mas que ajude a mudar; 
uma sociologia que leve à ação, uma sociologia que provoque, 
uma sociologia do presente, do agora. 

Para ser tudo isso, ela tem de ser especial. Normalmente, 
quando se fala em sociologia, se pensa logo, em levantamentos 
de dados, em pesquisas, em estatísticas, gráficos, grande número 
de tabelas. Isso tudo pode ajudar a sociologia·, mas a sociologia é 
um pouco mais que isso, ao menos a sociologia que nos vai inte
ressar. Mas para caracterizar bem isso, nós precisamos fazer a
gora um parêntesis e explicar uma coisa importante, que será 
fácil de entender porque nós já comentamos (capitulo 1). o que é 
teoria. Se você ainda não leu ou discutiu o que é teoria, dê pri
meiro uma olhadela para aquele capitulo. Então vai,'ser simples 
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entender o que se quer dizer aqui. 

Duas [(1"andes teorias em Sociologia, 

Falando de uma maneira geral, nós poderíamos dizer 9-ue 
existem duas grandes teorias que são como se fossem as maes, 
ou as matrizes de todas as outras teorias que guiam _as pessoas
na sociedade. Seriam como que duas grandes cosmovisões, duas 
maneiras diferentes de encarar a realidade, o mundo e (o que nos 
interessa aqui) de encarar o social, a sociedade.' 

1) A teoria positivista-funcionalista . A primeira corrente tem diversos nomes. Nós vamos e:xph
cando os nomes que foram dados a essa corrent�, o� te�na, e 
vamos vendo porque foi dado esse nome, e o que 1s�o rm�li_c�. O 
nome mais comum dessa teoria é, talvez,� de teona I?°.si�vista.• 
Positivismo é uma palavra que v�m do la�":1•. do part1cip10 pa�
sado do verbo pôr, colocar; em latrm o partic1pio pa�sado é ccpos1-
tum», que quer dizer posto, colocado. Essa teona e chamada d� 
positivismo porque ela supõe, impli�a, ou pressupõe, 9-ue a reali
dade é o que está aí, isto é, a realidade é o que está coloca�o, · 
posto· na nossa frente. A realidade se resume, pois, no que nos 
vemo�, apalpamos, no que existe ai. É muito importante, pensar
bem sobre isso, e ver se não é isso, justamente, o que nos acha
mos que é a realidade. Pergunte a você mesmo, nessas alturas, o 
que é reálidade para você? _E você vai ver ��e _talvez a resposta
vai ser mais ou menos parecida com essa defimçao. 

Um outro nome que se dá a essa teoria é de teoria funciona
lista. Esse nome já acrescenta alguma coisa à teoria anterior, ma.snão a modifica fundamentalmente. O positivismo diz que a reali
dade é o que está aí e o funcionalismo acrescenta que a realida
de, e, principahnente, a sociedade, é o que est� ai também, mas 
o que está ai está estruturado duma forma especial: tudo o que e�
tá ai forma um sistema organizado, em que tudo tem sua fu�çao
(daí o fato de se escolher essa palavra como a melhor para explicar
a teoria). Na prática, pois, tudo o que existe tein sua função.
Não há nada que não tenha sua função. _Se E:xiste, d�v.e .ter uma
função. E essa função é para alguma c01sa, isto é, dirigida p�ra 
o todo, que no caso pode ser o sistema social, ou qualquer socie
dade ou organização. Aqueles que seguem essa teoria enxergam o 
mundo todo organizadinho. Não há nada sobrando. E eles cos
tumam dizer que a sociedade é como se fosse um organismo 
·(por isso essa teoria é chamada também de organicismo), ou como
se fosse um corpo vivo (por isso um outro nome que lhe dão é de 
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biologismo). Eles transpõem para os grupos humanos a maneira 
dé ser do mundo material. Como na natureza, no mundo, tudo tem 
sua função, assim também, na �ociedade: todos têm sua função. 
Assim como numa árvore há galhos, troncos, raízes, assim tam
bém na sociedade: alguns são os galhos, outros o tronco e outros 
são as raízes. Houve até um sociólogo americano que disse que 
a pobreza era importante, essencial, para a sociedade, pois ela 
tinha também suas funções. 

Alguns sociólogos, como o americano Robert Merton, perce
beu que era um pouco exagerado dizer que tudo tem sua função. 
Então ele disfarçou um pouco a coisa, e disse que havia também 
disfunções, isto é, coisas que podiam atrapalhar e coisas sem fun
ção. Mas, no fundo, essas disfunções, ou não-�ções, �am de��
parecer e tudo voltaria ao normal, num organismo social equili
brado. 

Já que falamos em equilíbrio, é importante prestar atenção 
nisso agora: o pressuposto (isto é, aquilo que não é dito, mas é 
aceito) da teoria positivista-funcionalista é de que tudo está or
ganizado, tudo está equilibrado e tudo procura uma harmonia. 
Para eles o normal (e por isso mesmo, o bom: veja o aspecto ético 
logo adiante) é que a coisa funcione. Se funciona, é bom. Se não 
funciona, não é bom; algo está errado, não presta. Pela sua pró
pria natureza, tudo deveria se equilibrar, tudo deveria chegar a 
uma perfeita harmonia: o «happy end» americano. 

Como você já percebeu, há também um aspecto ético nessa 
teoria. Implícito na teoria está o que é bom e o que não é bom. 
Para essa teoria é bom tudo o que funciona, tudo o que leva ao 
e,quilibrio. Tudo o que desequilibra, ou não concorre para a har
monia do todo, não presta. Por isso sempte que alguém queira 
mexer, ou mudar alguma coisa, esse alguém está fazendo algo 
que não serve, que não presta. O ideal é tudo permanecer sempre 
como está. 

Mais Uina consideração: como os que patrocinam essa teoria 
vêem a mudança? Aqui está um ponto muito interessante. Para 
eles, só pode haver mudança se a coisa toda mudar, ·isto é, se a 
coisa deixar de existir. Mudança, para eles, é sinônimo de mor
te, e só pode vir de fora. Pois se a sociedade é como um corpo, 
o normal do corpo é que funcione, isto é, que viva. Para viver,

· tem de funcionar, para poder continuar. Se deixar de funcionar,
morre, e isso é ruim, pois o corpo (a sociedade) deixa de existir.
Para os que defendem essa teoria, é impossível uma mudança
que venha de dentro, pois seria algo contra a própria, natureza da
·coisa, que, por si mesma, deve funcionar e ser sempre o que é. 
Mudança, para eles, só pode vir de alguém que queira destruir,
ou matar o que existe. 
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Só para terminar: essa teoria é conhe�ida também por-· alguns 
outros nomes, que são significativos. Alguns a chamam de teoria 
absolutista, pois essa teoria resume a rt:alidade ao que está aí, 
e nad·a fora do que está ai existe. Além disso, para a teoria, cada 
grupo é absoluto, fechado sobre si mesmo. O sistema está organi
zado de tal modo que ele se explica a si mesmo: as partes em nm

çãó do todo, tudo girando ao redor do centro, caminhando para o 
equilíbrio e a harmonia. O resto do mundo pode deixar de existir, 
que não há problema. 

Outro nome que alguns ainda dão a essas teorias é o de teo
ria acad�mica. Esse «apelido» já é um pouco malicioso, mas 
sugestivo. Qualquer sistema; para poder· sobreviver, tem de se 
garantir, de se legitimar, de se explicar. Essa teoria, pois, para 
se garantir, tem de montar alguns mecanismos que a sustentem. 
E o mecanismo principal é a própria academia, ou o conjunto todo 
da educação: universidades, escolas. Nesses lugares, o principal 
é justamente formar a mentalidade, fazer a cabeça das pessoas. 
Ora, a maneira principal de fazer as cabeças é fazer com que as 
pessoas aceitem determinada teoria, principalmente se a teoria 
for uma como a que acabamos de explicar, que diz que a socie
dade e a realidade é o que está aí, que nada fora do que está aí 
existe, e que isso que está aí, para ser bom, deve continuar a 
funcionar como é, como está. Se: essa teoria, ou essa mentalida
de, essa cosmovisão, é inculcada nas cabeças e aceita por_ todas 
as pessoas, a própria sociedade está garantida, não há mais 
problemas. Tudo vai permanecer como está, e para sempre. Por 
isso, a academia, ou as escolas, são uma peça fundamental em 
qualquer sociedade onde a teoria positivista-funcionalista está em 
vigor. É preciso garantir a coisa na própria explicação da so
ciedade, ou melhor, na própria definição do que é a realidade. 
Se eu já defino a realidade como sendo isso que está ai, já tenhó 
um grande caminho andado, e já não vai haver muitos problemas 
mais tarde, quando alguns mais afoitos, ou meio esquisitos ou 
anormais (como são chamados) quiserem ou tentarem perguntar 
se não se pode mudar o que está ai ... 

Uma última coisinha, que penso que você já está perceben
do: a quem poderá interessar tal teoria? A quem pode ajudar tal 
teoria? Qual a ideologia por trás dessa teoria? Veja você: se eu di
go que a realidade é o que está aí, e o que está aí é o melhor, 
e isso que está ai deve continuar sempre assim, a quem isso po
de interessar? É evidente: interessa a quem está por cima, pois 
eles estão muito bem, obrigado, e se a coisa continuar sempre as
sim, será sempre bom para eles que vão continuar sempre no 
bem-bom. Por isso eles patrocinam tanto essa teoria, pois é a 
garantia para eles continuarem sempre por cima. E., por isso, se 
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chega mesmo a definir a realidade (veja você, a re'?1ida4e) como o 
que está ai, para que ninguém possa nem tentar. rma�mar que as
coisas possam ser diferentes daquilo que �stá 81 {pois se al�ém 
quiser algo diferente do que está ai, estaria querendo algo rrreal 
e mau, pois o que está ai é o que funciona e, para ser bom, tem de 
funêionar como está aí). 

Que tal? Qual a sua teoria? O que é a sociedade e a realidade 
para você? Você está vendo a força e_ a importância que têm_ as
teorias? Pode-se até afirmar de manerra geral que quem domma 
as teorias, domina a sociedade, pois-quem domina as teorias do
mina as possibilidades de pensar ou não pensar diferente. E se 
você nem consegue pensar, ou não pensar diferente, nunca você 
pode chegar a querer mudar, ou desejar algo .diferente.

2) A teoria histórico-critica

Mas existe alguma outra maneira.de ver as coisas? Existiria 
outra teoria, que implicasse numa outr_a ·cosmovisão, numa outra 

· maneira de se ver, entender e explicar o mundo? Pen·samos que
sim, apesar de ser pouco divulgada, pois ela é muito perigosa,
principalmente eni nossa sociedade.

· Que nomes a gente poderia dar a essa outra teoria?
Um dos melhores nomes é o de temia histórica, e vamos ver

porque. Quando se fala em história, ou histórico, a primeira 
coisa que vem à men�e da gente é de algo que passa, de algo t�an
sitório. História é o que tem a ver com antes, durante ou depolS. 

Mas qual é o pressuposto (isto é, o que é aceito, sem se dizer 
. que se aceita, ou sein se dar conta que se aceita) dessa teoria? 

O pressuposto é que «tudo o que é criado é histórico». Acho que, 
não há dificuldade em se aceitar tal pressuposto, pois é quase que 
uma definição da coisa mesma: o que é criado não é ,eterno, 
apareceu, e vai desavarecer. Por isso mesmo é precário, transi
tório, isto é, histórico. 

Vamos para a frente. Todo o criado é histórico. Se é histórico, 
· é relativo. Acho que isso também pode ser aceito, pois é conse-
. qüência: se é histórico, é relativo ao menos quanto ao tempo, ·

isto é, houve um tempo em que não era, ou haverá um tempo em 
q�n��á. _ ..

Mais à frente: tudo o que existe é histórico. Se é histórico, 
é relativo. Bem,' se é relativo, não é absoluto. Um é o oposto <;lo 
outro. Se não é absoluto, falta algo para que ele se complete, 
isto é, é incompleto, contém em si mesmo a sua incompletude, 
não é total. Isso quer dizer que para uma coisa ser total e comple
ta, ela precisa de algo mais. Esse algo mais é o que nós chama
remos do seu_ «n.egativo». Não «negativo» no sentido que J?.egue 
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a coisa, mas no sentido de completar a totalidade dessa coisa. 
Está complicado? Mas fique firme, pois aqui está o segredo 

de tudo, e aqui está o segredo e o novo dessa nova maneira de ver 
as coisas. Nós vimos que um dos nomes que se dá à outra teoria 
. (positivista-funcionalista) é o de teoria absolutista. E isso porque a 
outra teoria não leva em consideração esse fato importante de 
que tudo é incompleto, tudo é relativo, tudo é histórico. E, sem 
querer, a gente vai criando uma mentalidade de absolutizar as coi
sas e não perceber que tudo é precário, tudo contém em si mesmo 
algo de vazio, algo que ainda precisa ser preenchido. Essa teoria 
histórica fica, pois, continuamente nos provocando e chamando a· 
atenção para essa coisa fundamental e importante: ainda há al
go para ser feito, para ser completado. Ainda há o «não comple
to», ou o «négativo» da coisa, pois tudo é histórico. Se você ouve 
u�a fala.dum presidente, por exemplo, e vê tantas coisas «mara
vilhosas» que são ditas e descritas, você não absolutiza as coisas 
mas você P,en�a assim:_bem,_isso que está sendo dito é algo positi� 
V?, mas ha ainda muita c01sa que ele não �sse, ou não quer 
�iz�r, ou n�m per�ebe que precisa ser dito. As vezes, o que não 
e dito é mwto mais do que o que é dito para se poder entender
a coisa como ela deveria ser entendida.ou compreendida. 

Essa postura histórica desmistifica as coisas todas deixa as 
pessoas bem mais atenta� e �lertas. Se eu digo, por' exemplo, 
para uma pessoa que ela é mteligente, eu estou dizendo ao mesmo 
�mpo que ela é não-inteligente, isto é, que ela não é a inteligência completa e absoluta. A pessoa que diz, e principalmente a que 
escuta, se comporta bem diferentemente diante de tal afirmação. 
Is�o fica mài� claro ainda com aquela famosa anedota que ajuda 
a ilustrar m_wto bem os �ois tipos de mentalidade: o rapaz chega 
para a mocmha e lhe diz, muito romântico: -' Bem como você 
está linda hoje! ' 

- Muito obrigada, responde a moça, toda feliz. E acrescen
ta: Pena que eu não possa dizer a mesma coisa de você! 

- Não tem importância, responde o rapaz bem depressa.
Faça como eu: minta! 

Essa anedota revela duas mentalidades bem diferentes. Ou melhor '. revela um tipo de mentalidade, o da pessoa ingênua, 
3:bsolutizadora. No momento em que o rapaz afirmou que ela era hnda, ela logo absolutizou as coisas. Absolutizou, certamente, sua beleza. Achou-se «a beleza» absoluta· não se deu conta de qu� por mais linda que ela fosse, nunca'seria a beleza total: poden3: s�r uns 90 % , �as nunca 100 % . Mas o que ela absoluti
�ou, pnnc1p_almente, foi a afirmação do rapaz: ela não incorporoua sua maneira de ver o mundo a possibilidade de as pessoas dizerem o contrário do que pensam. Ela achou que quando alguém
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diz algo, diz sempre convencido do q':1e diz, e fala sempre de acor
do com a sua verdade. E essa mentalidade dá no que deu ... 

Um outro nome muito bom para essa teoria é o de teoria 
crítica. Critica vem do grego «kritein», que significa «julgar» . 
Você já viu algum julgamento? Pois em qualquer julgamento 
você vai ver sempre duas partes: uma pessoa que acusa, e outra
que defende. Por definição, é preciso que existam essas duas par
tes. A justiça é simbolizada, por isso, com uma balança na mão.
É verdade que muitas vezes ela é cega, ou se faz de cega, para 
fazer al�m prato da balança pesar mais, mas não deve�a ser 
assim. E impossível imaginar uma balança com um lado so, não 
é verdade? Pois isso é julgar, «kritein». 

Pois bem, pOSi'!Ui uma visão critica aquela pessoa que de 
antemão, isto é, antes mesmo de ver, ouvir ou ler qualquer 
coisa, tem essa convicção íntima e profunda de que tudo o que é 
histórico possui ao menos dois lados; que nada é absoluto, total;
que é preciso ver os dois lados da coisa: a versão da policia e a do 
bandido. Mas isso por definição. A visão critica é como se fosse 
um hábito, um costume, algo que sempre se deve fazer, em qual
quer circunstância e em qualquer momento. 

Essa teoria tem também mais alguns nomes. Um deles é o 
de teoria utópica (veja. o capitulo 23 sobre utopia). Utópico, ou 
ucrônicÓ, como se costuma dizer mais freqüentemente hoje em 
dia, é algo que ainda não existiu no espaço, ou em algum lugar 
(«tópos» que e:ril grego é lugar), ou algo que ainda não existiu no 
tempo ( «krónos» em grego é tempo), mas que poderá existir. E es
se futuro também pertence à realidade. A realidade não se restrin
ge, pois, ao aqui e agora, mas é também tudo o que existirá, e 
está ainda em germe, em- gestação\,no presente. O conceito de. 
realidade, dentro dessa teoria, é bem mais amplo do que o concei
to de realidade da teoria positivista-funcionalista. A teoria histó
rico-crítica incorpora dentro do conceito de realidade o projeto, o 
futuro. E isso faz das pessoas um tipo diferente de gente: gente 
aberta ao futuro, gente de visão profética e transformadora. O 
que virá também faz parte da realidade e é objeto de nosso tra
balho e nossa luta. São pessoas totalmente diferentes em suas 
mentalidades e em suas açqes. As pessoas de mentalidade positi
vista-funcionalista, ou de' mentalidade absolutizadora, são pes
soas castradas, sem projeto e sem futuro. Rer;iumem-se ao aqui e'. 
agora. Estão cercadas e fechadas no presente. Não conseguirão 
nunca quebrar o círculo fechado do sistema em que vivem. 

As pessoas de mentalidade histórico-critica, ao contrá
rio, são pessoas que inc9rpóram na definição de realidade o futu
ro e a mudança. A mudança faz parte da própria teoria. Para essa 
teoria, a mudança é sempre possível, na medida em que a coisa se 

,.;._..._. 
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completa. Sendo que ás coisas não estão nunca prontas, acaba
das, elas vão mudando na medida em que vão se aperfeiçoando, 
em que vão superando a contradição interna que existe em todas 
as coisas, pelo fato mesmo de não serem totais e acabadas. 

Agora você mesmo pode responder a uma pergunta bem ;im.
ples: a quem interessa uma teoria histórico-critica? É evidente 
que interessa a toda pessoa que deseja ver a coisa global, a toda 
pessoa que não está contente com o que está ai apenas, a toda 
pessoa que deseja algo de düerente, de melhor. Nós que lutamos 
por algo melhor, só poderíamos nos guiar com uma teoria que in
corpora a mudança e a esperança de algo düerente. Quem deseja 
um mundo novo, encontra nessa cosmovisão os elementos neces
sários para um trabalho e uma luta de renovação e transformação . 
Dentro do presente jâ estão em gestação as sementes duma nova 
sociedade . 

. Que tipo de sociologia nós gostaríamos de promover e patro
cinar? 

Evidentemente, uma sociologia histórico-critica. Uma socio
logia relativizadora, que mostra a precariedade e a transitorieda
de de tudo o que é social. Só assim poderemos ver a totalidade 
da coisa. Uma sociologia que mostra o outro lado das coisas tam
bém, uma sociologia que faça ver o que se passa por trás dos bas
tidores. Somente a sociologia histórico-critica nos dará elementos 
para podermos fazer um papel de desmistificação do que está 
ai, mostrando a precariedade de tudo o que existe, e mostrando a 
relatividade de tudo o que é histórico. 

A 

A . sociolo�a que nos in�eressa é �a sociologia que vá â
essenc1a da cmsa, e que não fique apenas na aparência. E preciso 
continuar sempre com a visão critica: nunca se deixar absolutizar 
por nada, procurar sempre o vazio, o escondido de tudo o que exis
te, pois tudo é relativo. 

Essas colocações que fizemos aqui vão nos acompanhar 
durante todas as discussões posteriores. Os diversos temas que 
iremo� analisar vão ser sempre enfocados dentro dessa perspec
tiva. E importante que se crie um novo hábito de ver as coisas. 
Somente através duma visão histórico-critica poderemos manter a 
capacidade de discussão aguçada, uma mente aberta ao futuro 
uma perspectiva histórica, profética e transformadora. · ' 
. , Queremos deixar claro que nosso enfoque, nessas discussões, 
é sociológico e não teológico. Não estamos negando a dimensão 
t�anscendenJal também presente no homem. Mas nossa perspec
tiva de análise, sem negar o transcendente, coloca-o provisoria
mente entre parêntesis. Aqui também é possivel absolutizar 
e reduzir tudo ao sociológico. 

CAPÍTULO IV 

SOCIEDADE: 

SISTEMA OU MODO DE PRODUÇÃO? 

A discussão que vamos fazer agora tem a ver com o que 
acabamos de explicar sobre as duas grandes teorias que funda
mentam nossa maneira de ver as coisas, e COII). a ideologia que 
existe por detrás das diversas teorias. 

Quando falamos em sociedade, geralmente usamos, para de
signar determinada sociedade, o termo «sistema social». Di
z�mos que as �ociedades são sistemas sociais especificas, deter
nunados por diferentes fatores, que distinguem dessa maneira 
um sistema social de outro. ' ' 

O que nos interessa no momento não é analisar os diversos 
tipos de sistemas, ou sociedades, mas é discutir o nome que se 
usa e porque se usa tal nome. 

Ã primeira vista, parece ser sem importância e sem conse
qüência nenhuma, o fato de se empregar o termo sistema social 
para designar a estrutura interna duma sociedade. Mas se refle
tirmos um pouco, veremos que o próprio uso desse conceito 
implica em determinada ideologia e em determinada maneira de 
ver as coisas e a sociedade. 

Que significa, ou o que implica, o uso do termo «sistema» 
social? 

O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra «siste
ma»? 

O normal é nós imaginarmos um conjunto interrelacionado 
de coisas, ligadas e dependentes umas das outras todas com sua 
função determinad�, formando uma unidade espe�ifica e comple
ta, fechada sobre s1 mesma. Tudo o que existe dentro de tal sis
t:rna poss?i sua função e não há nada sobrando. Algumas peças 
sao centrrus e fundamentais, mas nenhuma é indispensável. Um 
exemplo bo� é o relógio. São dezenas, até centenas, de peque
nas peças. Eixos, rolamentos, engrenagens, que fazem o relógio 
andar e funcionar. 

Quando se chama uma determinada sociedade de «sistema» 
entende-se, do mesmo modo, que nesse pais, ou nessa nação',
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há um conjunto todo de elementos, de mil tipos diferentes, que 
formam a estrutura dessa sociedade. Essa sociedade é um siste
ma, isto é, uma máquina, e tudo o que existe nela tem sua fun. 
ção. O sistema é tanto mais perfeito quanto mais os sub
sísiemas, ·oÜ os diversos elementos que formâm essa sociedade se 
interrelacioll81'.em, e quanto melhor cada um deles cumprir sua 
função. 

Estaria faltando alguma coisa para se compreender bem esse 
tipo de sistema? 

A primeira vista, parece que não. Temos, ou podemos fazer, 
uma descrição perfeita de cada elemento, como eles estão relacio
nados e interligados, e teremos a compreensão perfeita do assun
to . 

Mas saberemos mesmo tudo de tal sociedade? 
Vamos discutir um outro termo, ou conceito, que ultimamen

te está sendo empregado, ao menos por alguns mais corajosos, 
para designar uma sociedade, ou um determinado sistema social: 
esse termo é •Modo de Produção•. 

- Talvez esse nome seja novo para você. Talvez seja até a
primeira vez que você o esteja escutando. Mas não se espante. 
Vamos discuti-lo. 

Por que tal nome? Há razões, e bem interessantes, de se 
chamar os diversos tipos de sociedades de «modos de produção». 
E o uso deste conceito, assim como o uso do conceito •sistema», 
possui certos pressupostos e certas ideologias. Assim, se eu uso o 
termo ,,sistema», eu descrevo a sociedade como ela é aqui e ago
ra, no momento presente. Tiro uma fotografia perfeita da situação 
em que ela está agora. Mas não digo nada da maneira como ela 
começou e porque chegou a tal situação. Também não digo nada 
das razões e dos interesses das pessoas que fizeram com que tal 
sociedade chegasse a ser assim, isto é, não explicito a que interes
ses esse determinado sistema social responde. Além disso, impli
citamente eu transmito a idéia de que essa sociedade funciona 
assim «naturalmente», que ela é absoluta e aut.ônoma em si 
mesma, que nâo depende de nada mais. 

Se eu uso o conceito «modo de produção», ao contrário, eu 
já mostro possuir muitos pressupostos específicos. E um dos pres
supostos que está presente, e pode-se perceber de imediato, é 
o de que nenhuma sociedade pode existir e se estruturar a não ser
a p�ir de sua sobrevivência, isto é, de sua produção. Quem de-
nomma uma sociedade de «modo de produção» está dizendo im
plicitamente que as sociedades todas, isto é, as formações so
ciais, se estruturam (nascem, crescem, se desenvolvem) a partir 
da maneira como se conseguem as coisas para viver: como se c,on-
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segue a comida, a bebida, a vestimenta, a moradia, a sobrevi
vência que dá a característica fundamental a urna sociedade qual-
quer. · · 

Se formos dizer isso num plano mais individual, referindo
nos a urna pessoa singular, diríamos que ninguém consegue vi
ver sem comer, sem se alimentar. E penso que isso seja eviden
te, seja óbvio. Não há ninguém que viva sem comer. Só por mila
gre se vive sem comer e isso já está acima da natureza. Passando 
para um plano social, diríamos que nenhuma sociedade pode 1 
subsistir ·sem produção .. A produção é o motor duma socie-
dade. 

Aqui surge uma pequena discussão. Alguns poderão pergun
tar: mas isso não é materialismo? Bem, se por materialismo a pes
soa entender que para viver a gente precisa comer, então real
mente isso é materialismo. Mas parece que materialismo não é

bem isso. (Confira o capítulo 10). O que se pretende afirmar, 
pura e simplesmente, é que para viver, alguém precisá comer. E 
se a pessoa não comer, não poderá estudar, não poderá rezar, 
não poderá passear, não poderá filosofar, não poderá contemplar, 
não poderá fazer nada. Depois que se alimentou, então pode fazer 
todas as outras coisas. 

Um segundo pressuposto de quem usa o conceito «modo de 
produção» é ligado ao primeiro, mas pode ser especificado me
lhor e discutido mais a fundo: é o pressuposto histórico. Quem usa 
o conceito «sistema», restringe-se ao que está aí. Quem usa o
conceito «modo de produção», já está insinuando q:ue para se
compreender uma sociedade em sua essência e profundidade, é
preciso ver quem a gerou, isto é, ver quais são seus pais. Por
isso se vai logo ao anterior, ao que determinou ou condicionou
essa soci�dade que aí está. E o que condicionou esse tipo de so
ciedade foi a maneira como as pessoas puderam ou tiveram de
se organizar para poder sobreviver. A conotação histórica está
subjacente ao conceito· «modo de produção», Isso nos leva já
a ter presente, que as sociedades podem mudar, e se por acaso
são assim nesse momento, houve um tempo em que não eram as
sim e haverá um tempo em que serão diferentes. Poderão existir
muitos fatores que modificaram ou modificarão essa sociedade.
Um, porém, é fundamental: é a maneira como essa sociedade vai
conseguir garantir sua sobrevivência. Esse fator está sempre
subjacente a tudo.

Qual dos dois nomes será melhor? 
Como você mesmo pode descobrir, os dois conceitos supõem 

duas teorias explicativas da sociedade. Uma teoria que vê a socie
dade organizada, estruturada, com funções interligadas, comple
ta, absoluta, fechada: a teoria funcionalista-positivista. Outra teo-
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ria que vê a sociedade como estruturada a partir de um fator 
básico (a produção), e que poderá mudar, conforme a maneira co
mo ela conseguirá sua sobrevivência: a teoria histórica. Essa 
segunda teoria explica como ela é, e porque ela chegou a ser as-

. sim, isso é, vai às suas origens, às suas causas. A primeira, 
ao contrário, fica somente no aqui e agora. Se uma teoria é tanto 
mais científica quanto mais fenômenos ela explica, ou quanto mais 
do fenômeno ela explica (confira o capítulo 1), então parece-nos 
que a segunda teoria é mais científica. 

Haveria ainda algumas considerações a fazer sobre a ideolo
gia que subjaz a essas diversas teorias. A quem elas interessam? 

· Com a discussão que se fez sobre ideologia, você mesmo poderá
tirar as conclusões que se fizerem necessárias.

É evidente que quem tem interesse em fazer com que as coi
sas permaneçam como são-e não pretende que as coisas mudem,
vai patrocinar uma teoria que insinua, ao menos implicitamente,
que as coisas são assim «porque são assim». O sistema que
está ai é assim «porque é assim». Ele funciona organizadamente,
tudo caminha para uma harmonia. No final, tudo acaba bem, tu
do volta ao equilíbrio. Pode haver problemas, mas são todos pas
sageiros. O normal e o «natural» é que as coisas sejam como são.

Já quem tem interesse em fazer com que as coisas mudem,
procura uma teoria que, ao menos implicitamente, insinue que
as coisas nem sempre foram assim, que houve um tempo em que
eram diferentes e que, se são assim num lugar, em outro podem
ser diferentes. Essa é a visão histórica da sociedade. Tenta-se
mostrar que tudo tem «um pai», tudo tem uma causa. Insiste-se
em que se preste atenção à origem das coisas. E isso é mostrar
a paternidade das coisas. Insiste-se em tomar evidente que todos
os sistemas sociais, ou os modos de produção, são criações
humanas, portanto são cultura humana, são fenômenos «cultu
rais», e não naturais.

Peter Berger, no seu livro «Perspectivas Sociológicas», cha�
ma a isso de «êxtase». É a capacidade que uma pessoa tem de
saltar dum mundo em que vive mergulhado, para um outro mun
do possível. O êxtase transforma a consciência que se tem da so
ciedade, fazendo com que determinação se converta em possibi
lidade. Se encaramos a sociedade como sendo um «sistema»
social, organizado e coerente, facilmente caímos na tentação de
naturalizá-la, isto é, de determiná-la, pois a.natureza é determina
da, sempre foi assim. Se, pelo contrário, mostramos o caráter
histórico, cultural da sociedade, temos chance de mostrar e per
ceber sua relatividade, isto é, sua possibilidade: a sociedade como
existe é uma das formas possíveis, mas não a única. Pode mudar,
dependendo dos interesses dos que dela participam.

31 

Você já ouviu fàlar no «método Paulo Freire», dos Circulos de 
Cultura. Pois a primeira discussão que se fazia nesses circulos era 
mostrar a diferença entre natureza e cultura. Quando as pessoas 
percebem essa diferença, então se dá o «estalo», o «êxtase»: 
as pessoas se dão conta de que a sociedade em que vivem é uma 
das formas possíveis de se viver, e que se houver outros interes
ses, poder-se-á mudar. E ai as coisas ficam muito diferentes. 
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CAPÍTULO V 

A TEORIA DO MODO DE PRODUÇÃO 

Toma-se necessário, a esta altura, discutir alguns conceitos
para poder prosseguir no nosso trabalho. Sendo que nós usaremos
a teoria do modo de produção em nossas análises da sociedade
toma-se indispensável explicar alguns termos que são comun�
nesse tipo de análise.

Não sei se você já pensou o que é um conceito. Ele é igual a
um nome, ou a uma pessoa. Há algumas pessoas com as quais
a gente está bastante familiarizado, pois encontra-se com elas to
?ºs �s. dias. Se a�guém mencionar seu nome, logo a gente vai
id�?tificá-las. Assim é com os conceitos. Alguns são bastante fa
mili��es

_. 
Outros estranhos. Pois o nosso trabalho agora é tentar

f�milianzar-nos com alguns nomes, conceitos, que serão, poste
riormente, usados em todas as nossas discussões.

�a medi�a em que formos discutindo os conceitos, nós vamos
t�mb�m relac10nar esses conceitos uns com o� outros. Da relação
(junçao) de uns com os outros, irá aparecer uma espécie de instru
mento I?ara se poder analisar a sociedade. Vamos ver depois,
na anális� dos diversos modos d� produção, como esse instru
mento vai _ser extrE!mamente útil. E com esse instrumento que se
verá as_ �erenças que existem, por exemplo, entre comunis
mo, capitalismo e socialismo. 

· Para tomar mais fácil e interessante a montagem desse ins
trum�n�, nós vamos fazê-lo em forma de perguntas. É um méto
do pratico e você poderá utilizá-lo, quando quiser, com os diver
sos grupos de t�abalho onde você,_por acaso, irá atuar.

Vamos, pois, começar a montagem do instrumento. Para ca
d� novo con�eito que for aparecendo, nós iremos dando um
numero. -No final deste capitulo você "tem o instrumento pro1;1to
com os números dos conceitos.

_ Pe�gunta: O que é necessário para viver? {pensamos que
nao haJa pergunta mais fundamental que essa e nossa análise
parte do concreto, do chão).
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. Resposta: Para viver são necessárias muitas coisas, mas prin
cipalmente comer. Ninguém :vive sem comer. Para se fazer qual
quer outra coisa, é necessário comer. Atk hoje não se _descobriu a
receita de viver sem comer ... 

Pergunta: Como se conseguem as coisas para comer? .
Resposta: Conseguem-se as coisas para comer trabalhando.

O trabalho é o ponto fundamental, é a chave de tudo. Esse é o
conceito número 1. Muitas pessoas respondem a essa pergunta
dizendo: comprando, ou pedindo. Mas quem trabalha, responde
logo: trabalhando! 

Pergunta: Conseguem-se as coisas para comer trabalhando
onde? 

Resposta: Trabalhando na terra (de onde vem tudo) e nas fá-
bricas (onde se transformam as coisas da terra). Pode examinar a
sala, ou o lugar onde você está: tudo o que você vê ai veio ou da
terra, ou da fábrica. Há muitas pessoas que trabalham em inil
outros lugares, mas se você vai pesquisar a fundo, vai ver que es
ses outros trabalhos estão direcionados a esta finalidade princi
pal: sobrevivência. E o centro da sobrevivência é a alimentação.
Numa escola, por exemplo, há professores e alunos. Aí não se
produzem coisas diretamente necessárias para viver: a escola não
é nem uma fazenda, nem uma fábrica. Mas para que existem
escolas? Para diversas finalidades. Principalmente deveriam exis
tir para fazer com que as pessoas atualizassem suas capacidades,
desenvolvessem suas potencialidades, a fim de poderem ser
úteis à sociedade. É verdade que infelizmente muitas escolas
não fazem mais que treinar as pessoas para trabalharem com efi
ciência e rapidez, sem se preocupar se isso vai ajudar a elas,
à sociedade, ou somente a alguns. São poucas as escolas que for
mam para uma educação integral. Mas de qualquer maneira,
a escola está a serviço da sobrevivência, ajuda as pessoas a conse
guirem as coisas para viver.

Tome nota então de mais dois conceitos: nº 2: Terra. nº 3:
Fábricas (veja o esquema no fim do capítulo).

Pergunta: Como se chamam as terras e fábricas?
Resposta: O nome mais comum para se designar as terras e

. fábricas, e todo elemento material que de qualquer maneira
produz alguma riqueza é «meios de produção». Esse é um concei
to muito importante. É o;nº 4. Guarde bem esse nome. Meio de
produção é o que produz riqueza. Deve ser distinguido claramente
do que se chama de «bem de consumo», que é o produzido por
um meio de produção. Assim, por exemplo, o feijão é um bem de
consumo, como uma calça, uma casa para morar, um carro para
andar. Mas às vezes uma casa ou um carro podem !'jer meios
de produção, quando, por exemplo, a casa é para alugar; ou
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quando o carro é um táxi, ou um ônibus, que produz riqueza. 
Há, ainda7_ um outro conceito que serve para designar os

elementos riiateriais que produzem riqueza. Esse conceito é
«qpital» - nº 5. Capital vem do latim, de «caput», que significa
cabeça, chefe e fonte. No nosso caso, significa «fonte», pois as
terras e fábricas são a fonte de onde provém toda riqueza. 

Pergunta: E como se poderiam chamar os meios de produção
(o capital) e o trabalho? 

Resposta: Um nome bom para designar capital e trabalho é
«forças de produção», ou «forças produtivas». Mais um conceito.
Tome nota: nº 6. São os meios de produção, movimentados pelo
trabalho humano, que são os responsáveis pela existência de toda
riqueza .

Pergunta: Como apareceram os agrupamentos humanos,
as sociedades? Qual o elemento fundamental que fez com que as
sociedades se organizassem?

Resposta: Essa pergunta pode dar muita discussão. De ini
cio podem surgir diversos fatores que possam ter dado origem às
diversas sociedades. Mas um fator pode ser identificado como o
fundamental: os grupos humanos se organizaram. para garantir
sua sobrevivência. Ninguém vive sem comer. Se cai um avião no
meio duma floresta, e as pessoas sobrevivem, a primeira coisa
que vão fazer é pensar na sobrevivência. Vão ter de ver se há
algo para comer, beber, depois vão ver onde pousar, se preci
sam de agasalho. Mas o principal mesmo é a comida. As vestes e
a moradia virão depois.

A resposta que se poderia dar, então, é que as diversas for
maç.õ.es sociais (esse é um nome bom para designar as socieda-

. des) se organizaram; isto é, nasceram, cresceram e se estrutura
ra!Il a partir da maneirª como conseguiram as ·coisas fundamen
tais para sobreviver. E um nome bom para designar «a maneira 
como se <_:onseguem as coisas para sobreviver» é «modo de pro
dução». E mais um conceito: nº 7. É a maneira como se conse
guem as coisas para sobreviver que dá a característica fundamen
tal a uma sociedade. 

Assim os índios nômades não vão construir prédios de dois ou 
três andares, pois eles vão migrando na medida em que necessi
tam coisas para viver: caça, pesca. Eles vivem da extração primá
ria e quando isso termina num lugar e é abundante no outro, eles 
migram. Cono�co já é diferente: temos um trabalho por aqui, e 
pretendemos ficar um bom tempo, talvez toda nossa vida. Por 
isso construimos uma casa de material, que vai durar muitos 
anos. 

Se você examinar agora a história de todas as sociedades vai 
perceber que isso é assim mesmo: a maneira como se conse�em 
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as coisas para sobreviver dá a característica básica a uma forma
ção social. Até o tipo de família sofre essa influência. No Brasil 
da «Casa Grande e Senzala», onde os escravos conseguiam to
das as coisas para sobreviver, podiam existir tipos de familias 
patriarcais, isto é, grupos de cinco, dez familias numa casa só. Ha
via um dono só, o filho mais velho, e os outros iam se colocando ao 
redor da casa grande. Hoje em dia as coisas já são um pouco di
ferentes. A maneir� como se conseguem as coisas para sobrevi
ver mudou. Vivemos numa sociedade industrializada, onde cada 
pessoa que trabalha recebe seu salário individual. As familias 
foram, então, se reduzindo, se tomando mínimas, celulares: 
homem, mulher e o menor número de filhos possível. 

V amos agora examinar o esquema todo, que nós queremos 
que seja o nosso instrumento de análise. Começamos de trás para 
a frente, a partir de perguntas simples e quase óbvias. Se você for 
discutir isso com algum grupo, vai poder constatar que as pessoas 
vão normalmente construindo esse instrumento e respondendo às 
perguntas como foram colocadas. Chegamos, assim, ao início, 
ao ponto de partida, à identificação do conceito «modo de produ
ção», que nós gostariàmos de usar em lugar de «sistema» (veja o 
capítulo 4). ' A pergunta que se coloca agora é: o modo de produção é
apenas as forças produtivas, ou ele possui mais um elemento? 
Ou ainda: o que distingue um modo de produção de outro modo 
de produção? Pois todas as formações sociais, as sociedades, pos
s�rnm ess.as forças produtivas: capital e trabalho. O que mais fa
na parte mtegrante, estrutural, dum modo de produção? 
Resposta: A resposta a essa pergunta não é fácil. Para fazer 
as pessoas descobrirem por si mesmas, demora sempre um pouco . 
Mas se chega lá. 

Qu8?do se examina um grupo humano, uma familia, uma es
cola, mmtas vezes fazemos uma análise superficial do fenôme
n?, descrevendo apenas o que vemos, sem chegar à essência, à 
vida _do grupo como grupo. E o que faz a vida do grupo, sua vi
v_ên�1a, é aquele encadeado, aquela trama de relações que cons
titm a �a do grupo. A essência dum grupo é aquela rede de in
terr�lac1onamentos que une ou desune os diversos elementos 
d� grupo, mas que sempre tem a ver com o grupo como grupo, e 
n�o com �s pessoas individuais. Assim, por exemplo: a comunica
çao, a un�ão, a colaboração, o diálogo, o conflito, as divergências, 
a �ompetição, a cooperação, a dominação, a submissão, etc. São 
�ilh_ares �e relações, que variam de grupo para grupo. A exis
tenc1� m8:or �u �enor de determinadas relações e as diferentesrelaçoes vao distmguir um grupo de outro grupo. 

Que é relação? 
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Ê fundamental aprofundar um pouco esse conceito de rela
ção. A gente usa essa palavra muitas vezes por dia, mas quando
se trata de defini-la, a gente tem dificuldades. Já tentou definir
o que é relação?

Em filosofia se diz que relação é a «ordenação intrínseca de
uma coisa em direção a outra coisa». Uma menina de 13 anos de
finiu perfeitamente relação: «É aquilo pelo qual uma coisa não
pode ser aquela coisa, se não tem outra coisa». Pois é isso mesmo.
Relação é aquilo pelo qual uma coisa não pode ser o que é, se não
há outra. Veja por exemplo a palavra «pai». Alguém consegue ser
pai sozinho? Para alguém ser pai, precisa, no mínimo, uma mu
lher e um filho. Sem uma mulher e um filho, não há pai. Assim
também a palavra «mãe» e «filho». Então veja a questão: se digo
«pai», ao mesmo tempo estou dizendo «mãe» e «filho». Isto é:
estou dizendo uma coisa e três coisas, sob diferentes aspectos.
Por que não é absurdo dizer que Deus é um, e três pessoas?
Porque pessoa, nesse caso, é uma relação (uma não existe sem a
outra) e pela comunhão essas três pessoas formam uma uni
dade, o Deus dos cristãos.

Veja agora a lista de relações que colocamos acima: você vai
descobrir que uma pessoa só não consegue nunca perfazer uina
relação. V<><:ê não �onsegue cooperar sozinho. Para você coope
rar é preciso mrus alguém. A origem da palavra já significa
«trabalho junto».

A palavra «relação» é extremamente importante para a so
ciologia . Alguns críticos de Marx, por exemplo, dizem que nin
guém consegue entender nada de sua teoria, se não tiver essa
palavra presente, e que a palavra relação resume toda sua
teoria sociológica.

Você se lembra da discussão sobre as duas grandes teorias
em sociologia? Pois aqui está o ponto. Um adjetivo que provém
de «rela�o» é «relativo».

Rélativo se contrapõe a «absoluto». A diferença básica entre
as duas teorias, pois, é que uma vê o sistema como fechado,
absoluto. A outra vê tudo relacionado, pois os agrupamentos hu
manos são históricos, e se são históricos são relativos ao menos
quanto à história. 

' ' 
Peter Berger diz que uma das características da consciência

�ociológica é a �entalidade «r�lativizadora» que toda pessoa que
hda com o social deve posswr. Há uma diferença fundiµnental
entre uma pessoa com mentalidade relativizadora isto é urna
pessoa que tenta ver imediatamente as relações que' as cois�s têm
com as outras, e uma pessoa com uma mentalidade absolutiza
dora, isto é, uma pessoa que vê as coisas estanques fechadas 
isoladas umas das outras.

' '

· Relaçôes de produç4o

Mas por que no esquema se colocou relações de produção?
Bem, «de produção» aqui fica como um adjetivo. O fundamental é
a identificação das relações. Mas como nenhuma sociedade so
brevive sem sua produção, as relações «de produção» ficam sendo
então as básicas, indispensáveis. Isso porque ninguém vive
sem comer, e nenhuma sociedade vive sem produção.

Sobre essas relações, milhares de outras relações são cria
das e construidas. Não se discute aqui o tipo de determinação 1 
de umas sobre as outras. Isso vai ser visto no capitulo sobre infra
e superestrutura. Apenas se quer insistir- sobre esse fato óbvio
de que sem comer ninguém vive. As relações de produção são
pois o nosso conceito n ° 8.

Terminamos, desse modo, o instrumento de análise das for
mações sociais, das sociedades. Com isso poderemos agora exa
minar os diversos tipos de sociedades e ver no que elas se distin
guem. E você vai notar logo como esse instrumento vai ajudar. É
o tipo de relações que se estabelece entre as pessoas e entre as
pessoas e coisas (isto é, entre trabalho e capital) que distingue um
tipo de sociedade de outro.

As formações sociais 
st• t•struturam de 
acordo como 
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CAPÍíULOVI 

CAPITALISMO 

Quase todos �s dias se ouve falar que o Brasil é um país 
capitalista, que o sistema que predomina no Brasil é o capitalista. 
V amos tentar explicar o que isso significa. 

Vimos como todas as sociedades humanas, todos os grupos 
humanos, se organizaram para conseguir uma coisa fundamental: 
a sobrevivência. Sobrevivência é, principalmente, ter as coisas 
necessárias para comer, vestir, morar, etc. V amos chamar a 
essa «maneira de conseguir as coisas para viver» de Modo de
produção. 

Com o quadro do capítulo anterior, a gente pode entender,, 
agora o que é capitalismo e como ele se distingue de qualquer ou:·· 
tro modo de produção. · 

Por .exemplo: as forças produtivas sãó sempre as mesmas, 
para qualquer sistema. No sistema nômade dos índios: as forças 
produtivas eram o pouco trabalho deles em.- tirar as coisas· da ter

•. ra, ou plantar alguma coisa, como mandioca, milho, etc.; eram 
então as terras e o trabalho. 

No �istema cooperativista: é o trabalho dos cooperativados, 
ou na terra, ou na fábrica. 

Também no capitalismo as forças· produtivas são o trabalho, 
. na terra ou na fábrica. 
·. _ O que distingue, então, um 'sistema de outro? Aqui está o
�ter�ssante. Quem faz esta distinção são as Relações de. Produ
çao, isto é, como o capital e o trabalho se relacionam. 

· Vamos dar um exemplo: num siste:ma de cooperativas,
que relações existem?

Precisa distinguir: entre os que trabalham e entre os que tra-
balham e o capital. Entre os que trabalham, a relação mais impor
tante é a cooperação. É por isso que o sistema se chama de coo-· 
perativo. E entre os que trabalham e o capital (terras e fábricas}? 
De quem são as terras e fábricas? - São dos que trabalham. E 
o lucro, de quem é? Dos que .trabalham. Então que relação
existe? A relação é a de alguém que possui o capital e os lucros,
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se apropria do capital e dos lucros, isto é, relação de posse, apro
priaçlio. 

Resumindo: num sistema cooperativo, as relações são de 
cooperaçlio entre as pessoas, e de apropriaç4o _entre as pessoas 
(trabalho) e o capital (terras e fábricas). 

Agora vamos tomar um exemplo duma fábrica (ou terra) no 
sistema capitalista. 

Pergunta-se: Qual a relação entre as pessoas? São todas 
igu�s? A resposta é: não. Por quê? Porque uns são os donos do 1 capital e os outros trabalham. Isto é: existem alguns que são pro
prietários e os outros só trabalham. A palavra «dono» em latim é 
«dominus». Costuma-se dizer então que a relação ent;e as pessdas 
é de «dominação» (se a gente fosse olhar da parte dos que não são 
donos, poder-se-ia dizer que seria de «subordinação»). 

Agora, qual a relação entre o trabalho e o capital? Seria capaz 
de adivinhar? Pense um pouco. Para entender o nome que vamos 
dar a essa relação é preciso alguma coisinha mais. E essa coisinha 
é: o que dá valor a todas as coisas? 

A palavra «valor�, é muito complicada. Várias coisas são de
nomin�das por essa palavra. Então a gente precisa distinguir es
sas c01s!1ª· Queremos mostrar que a única coisa que dá «valor» 
a algo e

_
o trabalho humano �mpregado em se f�er isso. Assim, 

valor é diferente de preço. Enquanto o preço do quilo ae feijão po
de ser_ 500 ou 1000 cruzeiros, isto é, pode variar muito conforme a
quantia que existe, o valor é sempre o mesmo: quanto se gastou 
para ter esse feijão, isto é, o trabalho humano empregado. 

Valor é também diferente de utilidade: uma caneta estra
gada não escreve, não é útil; mas o seu valor é o mesmo; quantol se ?�stou para fazer esta caneta. O ar, oxigênio, é extremamen
te util. No entanto, ninguém trabalhou para fazê-lo e você por 
enquanto, não paga o ar. Só será pago quando nel; houve; tra-

. ?ª�ho human_?. Assim, se pensarmos um pouco, vamos ver que a 
un!c� «energia», que nunca desgruda do objetivo, e que em última 
analise dá valor e constitui o valor desse objeto, é o trabalho
humano que se gastou para ter essa coisa. 

O Papa �e�o XIII já dizia isso claro no fim do século passado, em �ua enc1cbca Rerum Novarum: «O trabalho humano é tão ad�i�ável, que se pode afirmar, sem sombra cie erro, que é a fon
te umca da nqueza das nações». 

Antigamente, quando não existia dinheiro o critério �ara se saber o «valor» das coisas era quanto tempo se' tinha gasto para fazer es · · t é sa coisa, 1s o , o trabalho humano. Se se gastassem qua-tro horas para fazer uma calça, trocavam-se duas camisas por umacalça. 
Resumindo: É o trabalho humano que produz todo o valor ' 
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toda riqueza. 
Agora, a perguntinha importante, que vem aju�ar a

compreender qual a relação entre capital e trabalho n?ID sistema
capitalista: se é o trabalho· humano que produz toda nqueza, e só
o trabalho (Leão XIII), por que é que o lucro vai para quem tem o
capital (terra e fábrica)? Como se chama a relação pela qual o do
no do capital, sem trabalhar, ou trabalhando um pouco apenas (o
trabalho dele só) fica com a maioria do lucro? Essa relação se
costuma chamar de expropriaçlJ,o, ou exploraçllo, isto é, a relação'
pela qual um tira uma coisa do outro. 

Retomando, entãot 
Qual a diferença entre um sistema cooperativo e um sistema 

capitalista? Veja a diferença da relação: 

Relações entre Cooperação 
as pessoas 

Dominação 

Relações entre 
o trfbalho e o Apropriação Exploração : 
capital

1 1----'--_........____. 

Atenção: quando se fala em dominação e exploração pão se 
quer dar a essas palavras o sentido de reprovação, de polêmica. 
Apenas se quer exprimir uma relação, mostrar como a coisa é, 
na ponta do lápis, cientificamente. 

Por isso o sistema capitalista é um sistema que sep�ra capi·
tal de trabalho e cujas relações. são de dominação e exploração, 
certo? · 

Para que haja dominação e exploração é necessário que o 
trabalho e o capital estejam separados! No momento em que a · 
pessoa trabalha no que é dela, não existe mais capitalismo. E ai 
está o problema: a grande luta é fazer com que as pessoas ou tra-
balhem no que é delas (terra para quem nela trabalha), ou rece
bam o fruto justo de seu trabalho (não sejam exploradas). 

Você, que é inteligente já terá percebido que no fundo não 
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há diferença entre capitalismo e cerias sociedades totalitárias, 
de um totalitarismo estatal (isto é, um sistema 'em que o Estado 
é dono de tudo). 

A única diferença é que no capitalismo há alguns patrões que 
são donos dos meios de produção (terra e fábricas); no totàlita� 
rismo estatal o patrão é um só: o Estado. Mas em ambos os ca
sos, os que têm, exploram, isto é, tiram o lucro do esforço do tra-
balhador. 

É importante saber que a relação de exploração varia muito 
de caso para caso. Há CijS<>s e� que a: exploração é enorme, isto 
é, em que a mão-de-obra é baratíssima e com isso o lucro é muito 

. grande. Comparando a mão-de-obra brasileira, por exemplo 
com a americana e européia, constata-se ·que a mão-de-obr� 
brasileira é no mínimo dez vezes mais barata que a americana 
e sete vezes mais barata que a européia. O grau de exploração é

, 
pois, muito maior aqui entre nós. · '

Veja esse outro exemplei: se um objeto for vendido no Brasil por 100 cruzeiros, o .trabalhador· fica com apenas 7 2 cruzeiros· 
no Nordeste fica coin apenas cinco cruzeiros. Nos Es�dos Unidos: contu_do, o trabalhador fica com 36 cruzeiros, cinco vezes mais. � o grau de exploração, pois, que vai mostrar a diferença entre divers�s mo�os de prod�ção capitalista. Pode ainda ser que em, al�ns paises o Estado retrre parte dos lucros, que depois serão aplicados em beneficio de toda a população. Indiretamente es. sa riqueza volta depois ao trabalhador, ele :não é explorado nes
sa situação. Isso se,_ na realidade,. o Estado aplicar esse dinheiro para o bem comum, e nã? para interesses de pessoas.particulares. 

. Y amos v�r em seguida o modo de produção socialista e o comun�sta. �o final dos tr�s, pensamos que se poderá ter uma per-. cepçao mais global dos diversos tipos de sociedade. 
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CAPITULO VII 

SOCIALISMO 

O conceito «Socialismo» é bastante complexo. O termo é 
usado com significados tão diferentes, que é preciso limpar o ter-
reno, esclarecer um pouco a questão. 

A primeira distinção que é preciso fazer é a seguinte: distin
guir entre o que se chamou de «socialismo utópico» e «socialis
mo científico». 

Socialismo utópico 
Muitos pensadores discutiram a possibilidade duma socie

dade ideal (imaginada e, algumas vezes, descrita). Eles imagina
ram uma sociedade perfeita, onde não houvesse desigualdade, 
onde todos teriam o necessário para viver, onde todos se respei
tassem como iguais, onde tudo fosse de todos. Falavam em 
supressão da propriedade privada; em trabalho comunitário, em 
cooperativas, em educação para todos. E alguns deles, até já 
acenavam para maneiras de se chegar a isso, mas na prática nada 
fizeram e nâda sugeriram de concreto. Talvez; por isso mesmo, 
sejam denominados de utópicos. 

Socialismo científico 
Com Marx e Engels as perspectivas mudaram. Já se começou 

a discutir concretamente como fazer para mudar e implantar uma 
sociedade mais justa. É com elês que começa o socialismo cien
tífico, isto é, uma ciência para colocar e� �ré.!i:::e. :::�e::::: id.cuis. 

Marx tomou três coisas que estavam em voga na sua época 
e as colocou juntas: 

a) a dialética, isto é, uma teoria que afirma: tudo contém em
si a sua contradição (tudo o que é temporal é imperfeito e relati
vo). Essa teoria impulsiona à ação, mostra que tudo é imperfeito 
'.e pode sempre ir melhorando. Não se pode parar. 

b) A economia polltica inglesa, baseada, principalmente, nas
idéias de Adam Smith e David Ricardo. Basicamente essas idéias 
diziam que todo valor é fruto do trabalho humano: a fonte única 
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das riquezas. 
c) O socialismo, isto é, as idéias de igualdade, solidariedade,

justiça para todo.s. Democracia. · · 
· 

Juntando essas três idéias, teremos o que se chamou de so
cialismo cientifico, ou possível, ou capaz de ser colocado em prá
tica: a) a convicção de que é possível mudar (dialética); b) a des
·coberta de que é o trabalho que produz tudo (teoria do valor);
c) a igualdade de todos (socialismo). · 

. · 
O que aconteceu depois disso? As coisas começaram então 

a estremecer. A estratégia foi logo começar a trabalhar com os 
que faziam tudo - os trabalhadores: são eles que produzem 
tudo («o trabalho é a fonte das riquezas»). Por justiça, eles deve
riam ser tomados em consideração, deveriam ser a fonte principal 
de poder, enquanto houvesse uma sociedade dividida, até que se 
chegasse a uma sociedade em que todos teriam os mesmos direi-
tos e deveres. 

É· evidente que as idéias socialistas não nasceram do ar. A 
medida em que começaram a ser postas em prática, começaram a 
mexer justamente com quem detinha privilégios injustos. Concre
tamente, foi contra o capitalismo que os socialistas começaram a 
lutar. E quem começou a lutar foram justamente os trabalhadores. 
Aliás, a grande luta do socialismo é contra o capitalismo. Dificil
mente se entende bem o que seja socialismo, se não se sabe o que. 
é capitalismo. (Veja o capitulo 6).·

Mas é bom lembrar: c·apitalismo, por definição, separa
os meios de produção (capital) do trabalho. Se não há isso, não
há capitalismo. Mas por que faz isso? .,Justamente para dominar
o trabalhador (relação de dominação, isto é, em que um é dono)
e principalmente para explorar, isto é, tirar para si (para o capital)

· parte do trabalho. Sendo que é «o trabalho que é a fonte única das
· riquezas» (Leão XIII, Rerum Novarum), os donos dos meios de
produção (do capital) só podem se enriquecer na medida em que
tiram {expropriam, exploram) parte do trabalho do trabalhador.
Não há outro jeito, isso é matemático. Essa é a relação de explo
ração.
. Nessa altura, a gente vai entendendo melhor o surgime:qto
do socialismo. As pessoas acreditavam que era possível mudar
(dialética); queriam igualdáde e justiça (socialismo);: não existia
nem mudança nem igualdade porque o capital não deixava mu
dar (dominação) e havia exploração do trabalho (injustiça). Asshn,
aos poucos, os que estavam sendo explorados, os trabalhadores,
foram se unindo, se organizando e exigindo seus direitos. A luta
foi difícil. Muitos trabalhadores morreram. Outros. melhoraram
bçistante.

· As maneiras de se fazer isso também foram muito diferentes.
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Em alguns lugares komo nos países que continu�ram �pitali�tas) 
os trabalhadores se contentaram em melhorar seu s�o. Ass11D o 
salário de um americano é no mínimo dez vezes maior que o de 
um brasileiro (sendo que o custo de vida não chega a ser duas 
vezes maior). Como conseguiram isso? Na luta. E nã� pensem que 
o capital nos Estados Unidos não tem lucro. Tem, SllD, mas bem 
menos que no Brasil, onde, das oito h<?ras.de um trabalhad

<?
r, 

ele fica com três e cinco ficam com o capital. A exploração aqm é 
bem maior do que lá, isto é, a idéia socialista não penetrou.muito 
ainda em nosso meio. Não se sabe se isto é porque os trabalhado
res não estão conscientes, ou porque o capital está muito organi
zado e forte, ou pelos dois motivos. 

Em outros lugares, houve confronto direto entre trabalha
dores e donos do capital. Os trabalhadores conseguiram chegar ao 
poder, mandar. Mas aí aconteceu, aos poucos, uma coisa que não 
se previa: o grupo de gente que tomo� o pod�r começou a mandar, 
dominar e a explorar os que trabalhavam. E o que acontece, por 
exemplo, nos países de Estados totalitários, onde '!1A uma cla�se 
que explora os outros (totalitarismo estatal). Po� ISSO, é �reciso 
distinguir o socialismo científico enquanto teona e moV11Dento 
pela justiça de suas concretizações. . . . Surge aqui, então, uma enormidade de tipos poss1ve1s 
de «socialismo», colocados entre QS dois extremos: em que os 
meios de produção (o capital) estão nas mãos de apenas alguns, 
que exploram os outros; e o extremo em que os m�ios de produção 
estão nas mãos também de alguns, sob o «apelido)) de Estado, 
que também exploram os trabalhadores. (V �ja o quadro C0?J-�ara
tivo dos três modos de produção do capitulo 8). O socialismo 
quer, concretamente, fazer com que o fruto do trabalho d

? 
tra

balhador fique com ele; em outras palavras: que ele não seJa ex
plorado em seu trabalho. E acredita que só assim poderá haver 
justiça e igualdade para todos. 

Alguns trabalhadores se organizam em cooperativas, por
que sozinhos não podem fazer o que desejam. Outros criam f�
zendas comunitárias, como os Kibb�tzim (Israel). Outros_ acei
tam que o bem de produção (a fábnca, por exemplo) esteJa em 
nome de uma pessoa, mas querem participar dos lucros. Alguns 
querem participar dos lucros e direção, pois acham que também 
têm idéias boas para dar. . Aqui é importante fazer uma distinção muito necessána: ?
socialismo pretende a socialização dos bens de produção (daqw
lo que produz, isto é, terras, fábricas ) e não aquilo que é pro
duzido: bens de consumo. Alguns acham que já existe socialismo 
quando o que é produzido é socializado. Mas não é assim. Agora, 
o que acontece é o seguinte: o Est_ado (quando o Estado represen-
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ta de fato os cidadãos numa democracia verdadeira, e não_ quando
o Estado são os capitalistas ou um grupo só) o Estado, dizíamos,
pode «socializar» algumas coisas �b:9olutamente necessária� para 
todos como a educação,. a medicma, o transporte coletivo, a 
moradia, pode garantir a alimentação básica, isto é, ninguém irá 
morrer de fome. 

Realmente; não é fácil dizer o que é o socialismo, pois não 
existe um só, mas muitos, de diversos graus, de diversos matizes. 
O importante é o seguinte: em cada caso a gente precisa pergun-
tar: 

I) Há mobilização, organização do povo? O povo quer pro
gredir ou está acomodado? Quanto mais mobilização, participação 
e vontade (fé e esperança) do povo em progredir, mais socia-
lismo. 

2) O povo está recebendo o justo preço de seu trabalho?
O que ele faz, realmente fica para ele? Quanto mais o fruto do tra
balho fica com quem trabalha, isto é, quanto menos alienação 
(separação entre o trabalho e o fruto do seu trabalho) houver, mais 
socialismo. 

3) Há realmente democracia na sociedade, isto é, os direitos
de cada um são respeitados, e todos são tratados igualmente, 
ou há enormes düerenças, privilégios, injustiças? Quanto mais 
igualdade (não unüormidade) houver, mais . essa sociedade é 
socialista. 

Ainda mais: nunca haverá uma sociedade socialista perfeita,· 
pois tudo o que é histórico é imperfeito, é relativo. Um socialismo 
acabado iria contra o primeiro principio, que tudo contém em si 
a sua contradição, tudo pode ainda melhorar. 

O que se pretende evitar é a prática da dominação e da ex
ploração. Se alguém, por exemplo, possui uin meio de produção, 
mas paga a cada trabalhador o preço justo de seu trabalho, 
tudo bem. E para haver socialismo não é preciso haver supressão 
total da propriedade privada, dos meios de produção, como que
riam os socialistas extremados. Eu posso trabalhar num meio de 
produção que é meu, sem exploração. 

Não é tarefa d� alguns dizer quitl é o melhor tipo !'.le socie
dade, isso depende do povo. Dentro dos extremos, cada povo de
ve se organizar como quer, respeitando sempre as aspirações da 
maioria. 



CAPÍTULO VI 11 

COMUNISMO 

O que vamos discutir agora é algo bastante relacionado com o 
que vimos no capitulo anterior. 

Um primeiro ponto a ser esclarecido é a conceituação de 
Socialismo e Comunismo. Nem sempre se entende a mesma coi
sa com um conceito ou outro; às vezes, Socialismo é até confundi
do com Comunismo. É importante, então, prestar bem atenção no 
que cada um diz, para ver se é possível distinguir um conceito 
do outro. 

Como se isso não bastasse, acontece ainda que às vezes se 
fala de Socialismos como modelos históricos, isto é, países que 
tentaram colocar em prática o Socialismo ou o Comunismo. A coi
sa complica então muito mais. 

Vamos tratar, pois, primeiramente da distinção entre Comu
nismo e Socialismo, como aconteceu historicamente. Depois va
mos ver sua distinção teoricamente. 

Comunismo e Socialismo na História 
Nós vimos no iíltimo capitulo anterior que o Socialismo havia 

brotado de três idéias principais: a teoria do valor (que o trabalho 
é a fonte única do valor}; da dialética (que tudo progride devido à 
sua contradição interna); e dos ideais de justiça e solidariedade 
existentes (Socialismos utópicos e cooperativistas). 

Em 1848, Marx escreve o Manifesto Comunista. Ele chama 
esse manifesto de comunista porque queria marcar claramente a 
diferença existente entre a nova teoria que propunha e aquele 
conjunto de doutrinas enumeradas anteriormente. Mas acontece 
que na medida que as idéias marxistas foram se tomando genera
lizadas (hegemônicas), no conjunto das idéias que se desenvol
veram no seio do movimento operário da metade do século passa
do, Marx e outros passaram a usar indiscriminadamente os ter
mos «socialismo» e «comunismo». Sob esse titulo de socialismo, 
porém, começaram a aparecer correntes completamente distintas 
entre si. Lenin. após a Revolução Russa de 1917. diferenciou, 
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então, a ala do movimento socialista internacional a.'.que perten
cia - a ala da esquerda - das demais. Para isto, passou a chamar 
a sua corrente de Comunista e a tratar Comunismo e Socialismo 
como conceitos diferentes. Comunismo seria a verdadeira .teoria 
revolucionária desenvoltjda por Marx, e Socialismo seria a cor
rente reformista. Desta maneira, após a IIGuerra, vemos res
surgir uni movimento socialista (dominado pelos partidos sociais
democratas) - notadamente o alemão - e um movimento comu
nista - comandado pelos bolchevistas russos·. 

o comunismo é: então um movimento político que surge com
a Revolução Russa e que se espalha por todo o mundo, possuin
do como base teórica o corpo teórico do marxismo-leninismo. 

Visao teórica do Comunismo 
Para �arx a sociedade comunista é o último estágio da his

tória da humanidade. Nela não existirão mais exploradores e 
explorados, isto é, não existiriam mais classes sociais, a figura do 
Estado iria desaparecer. Mas esse estágio só seria atingido após 
a tomada do poder pela classe proletária, após a extinção do modo 
de produção capitalista, e· após o advento do modo de produção 
socialista. ' . 

Para entender bem isso, é preciso ter claro.o que se entende 
po� classe social, nesse contexto. (Veja o capitulo 9). Para Marx 
existem duas classes: o capital (os que detêm os meios de produ� 
ção)_ e o traba1?0 (01;1 que só têm o seu trabalho). Atenção: fala-se 
aqui em «meios de produção», e não em «bens de consumo»!;
Meios .de produção ·são as coisas que produzem tudo, como 
por exemplo, as terras e as fábricas. Bens de consumo são as coi
sas que eu uso para vestir, comer, morar, etc. Os bens de consu
mo p_odem ser privados (meus objetos pessoais, por exemplo) ou 
coletivos, quando servem a mais gente (hospitais, escolas, trans
portes). Quando se fala em classe, se entende, então, os que têm· 
os meios de produção (que no Brasil são menos de 10% contra 
mais de 90% que não têm nada), e não os que têm bens d� consu
mo,, pois na realidade todos nós temos ao �enos algum bem.de 
consumo (uma calçá, um sapato, etc.). · 

. V �jamos no quadro da página seguinte onde se colocaria o
capitalismo, onde- se colocaria o socialismo e onde se colocaria ·o
comunismo puro. 

·Ü qu� o Comunismo quer, então, é fazer com que os meios de P:odução passem a ser de todos, comuns. No momento· em que nao h · · d _ ouve; ma:s meios e produção privados, conseqüentementenao havera mrus classes. · 
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que vimos no capitulo anterior. 
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Socialismo e Comunismo. Nem sempre se entende a mesma coi
sa com um conceito ou outro; às vezes, Socialismo é até confundi
do com Comunismo. É importante, então, prestar bem atenção no 
que cada um diz, para ver se é possível distinguir um conceito 
do outro. 

Como se isso não bastasse, acontece ainda que às vezes se 
fala de Socialismos como modelos históricos, isto é, países que 
tentaram colocar em prática o Socialismo ou o Comunismo. A coi
sa complica então muito mais. 

Vamos tratar, pois, primeiramente da distinção entre Comu
nismo e Socialismo, como aconteceu historicamente. Depois va
mos ver sua distinção teoricamente. 

Comunismo e Socialismo na História 
Nós vimos no último capitulo anterior que o Socialismo havia 

brotado de três idéias principais: a teoria do valor ( que o trabalho 
é a fonte única do valor); da dialética (que tudo progride devido à 
sua contradição interna); e dos ideais de justiça e solidariedade 
existentes (Socialismos utópicos e cooperativistas). 

Em 1848, Marx escreve o Manifesto Comunista. Ele chama 
esse manifesto de comunista porque queria marcar claramente a 
diferença existente entre a nova teoria que propunha e aquele 
conjunto de doutrinas enumeradas anteriormente. Mas acontece 
que na medida que as idéias marxistas foram se tomando genera
lizadas (hegemônicas), no conjunto das idéias que se desenvol
veram no seio do movimento operário da metade do século passa
do, Marx e outros passaram a usar indiscriminadamente os ter
mos «socialismo» e «comunismo». Sob esse titulo de socialismo, 
porém, começaram a aparecer correntes completamente distintas 
entre si. Lenin, após a Revolução Russa de 1917, diferenciou. 
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então, a ala do movimento socialista internacional a''•que perten
cia - a ala da esquerda - das demais. Para isto, passou a chamar 
a sua corrente de Comunista e a tratar Comunismo e Socialismo 
como conceitos diferentes. Comunismo seria a verdadeira teoria 
revolucionária desenvolv•da por Marx, e Socialismo seria a cor
rente refo�sta. Desta maneira, após a I!Guerra, vemos res
surgir uni movimento socialista (dominado pelos partidos sociais
democratas) - notadamente o alemão - e um movimento comu-
nista - comandado pelos bolchevistas russos·. 

O comunismo é então um movimento político que surge com 
a Revolução Russa e que se espalha por todo o mundo, possuin
do como _base teórica o corpo teórico do marxismo-leninismo.

Visão teórica do Comunismo 
Para }\1:arx a sociedade comunista é o .último estágio da his

tória da humanidade. Nela não existirão mais exploradores e 
explorados, isto é, não existiriam mais classes sociais, a figura do 
Estado iria' desaparecer. Mas esse estágio só seria atingido após 
a tomada do poder pela classe proletária, após a extinção do modo 
de produção capitalista, e· após o advento do modo de produção 
socialista. ' ' 

· Para entender bem isso, é preciso ter claro o que se entende por class� social, nesse contexto. (Veja o capitulo 9). Para Marx e�istem duas clas·ses: o capital (os que detêm os meios de produ� çao)_ e o trabal!1o (oi;i que só têm o seu trabalho). Atenção: fala-se aqui em «meios de produção», e não em «bens de consumo»! i Meios ,de produção são as coisas que produzem tudo, �orno por exemplo, as terras e as fábricas. Bens de consumo são as coisas que eu uso para vestir, çomer, morar, etc. Os bens de consumo p_odem ser privados (meus objetos pessoais, por exemplo) ou coletivos, quando servem a mais gente (hospitais, escolas, transportes), Quando se fala em classe,,se entende, então, os que têm· os meios de produção (que no Brasil são menos de 10% contra mais de 90% que não têm nada), e não os que têm bens d� consu-, mo,, pois na realidade todos nós temos ao menos algum bem. deconsumo (uma calçá, um sapato, etc.). 
. ' . ' . . 

. V �jamos no quadro da página seguinte onde se colocaria o
capitalismo, onde se colocaria o socialismo e onde se colocaria ·o
comunismo puro. 

O que o Comunismo_quer, então, é fazer com que os meios de p�odução passem a ser de todos, comuns. No momento· em que nao·hou · · d _ ver m8:1s meios e produção privados, conseqiientemente nao haverá mru.s classes. ·



.. 

48 

Algumas considerações: 
1) E o Estado? Para Marx (e os comunistas), numa soc_iedade

capitalista o Estado é o próprio capital, isto é, o Estado é contro
lado e só executa e faz o que os donos dos meios de produção que
rem. Na prática, a gente vê que se não é assim sempre, na maio
ria das vezes é, pois é só conferir. Para M_arx, então, o Estado1 

precisa desaparecer. Mas isso ��o s_e dá de um dia p�a outro. 
Acontece aqui uma passagem. Pnmerro a classe operária (os tra
balhadores) vão conquistar o Estado, instalar a «ditadura do pro
letariado» terminar com todo o resquício de burguesia que exis
te e dep�is, finalmente, o Estado desapareceria. Terlamos en-
tão o Comunismo puro. 

Distinçio entre Capitalismo, Socialilllno i, Comunismo no 
que ee refere - meioe de p,oduçlo e bena de CIIIIIIIWllO-

Capiulimno Socialimno Comunismo 

MEJOSDE Naa mloe de algum, Na máioria daa vezee Alguns naa mloe de 

PRODUÇÃO 
feempre menoe). A slo de particularea, paruculare9;alguni, 
maioria 116 trabalha. mesmo oe coletivos. 

� lJl!S .... rviç(,e essenciaial nu mloe 

1/ �o Estado. 

BF.NSDE 
O. coletlvoe, em� Naa mloe de lodoe 4na/ Os coletivos lllo de 
slo do Eatado. 

�
ntica por enquanlo, wdoa f do Eslado); oe 

CONSUMO - aa mloe do Estado ou privad..., slo década um. 
do part."iol 

·- -

Você vê muito bem que isso é um tanto complicado. O 
pior é que na maioria dos lugares onde os trabalhadores tomaram 
o poder, o Estado ficou nas mãos dum pequeno grupo e se buro
cratizou quase que do mesmo modo como no capitalismo, e conti
nu_a explorando o trabalho da maioria dos trabalhadores. Mas não 
quer dizer que se não funcionou, não vá funcionar nunca. 

· 2) É preciso que todos os meios de produção sejam mesmo
comuns? Não seria pos�ivel fazer com que cada familia, por exem
plo, tivesse sua terra? E claro que não se pode admitir exploração; 
quem trabalha, deveria receber em troca o justo valor de seu 
trabalho. Então, pode ser que mesmo que uma pessoa tenha um 
meio de produção (uma fábrica, uma terra), .ela empregue outras 
pessoas, e pague o que elas merecem. Evidentemente, se tudo é 
fruto do trabalho, o lucro da pessoa que emprega outra seria 
pouco. Mas não se precisa descartar essa possibilidade de ftm
cionamento da sociedade de antemão. Até é interessante ver que 
em muitos lugares há grande número de familias que possuem 
su� propri�ade familiar, e além dum grande progresso, essa ma
nerra de viver traz dignidade e felicidade. No entender do comu
nismo puro, porém, todos os meios de produção seriam comuns e 
ninguém poderia possuir nada de seu. 

3) Também é importante ver que se a.gente deixa cada um fa-
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zer o que quiser, aos poucos uns vão tomando conta do que é 
dos outros, e dentro de pouco tempo alguns têm quase tudo, 
e os outros só trabalham para esses poucos. É o que acontece com 
o Capitalismo, cujas leis são a competição (quem pode mais cho
ra menos) e o lucro, isto é, tirar o máximo de proveito da
situação. Se o Estado funcionasse, isto é, o Estado verdadeiro, 1 
aquele encarregado do bein comum, ele poderia controlar isso e·
colocar sempre as coisas em ordem. Mas o que acontece, na prá
tica, é que os que detêm os meios de produção (o capital) se apo
deram também do Estado e colocam o Estado a trabalhar para
eles. Infelizmente é isso que acontece ·na maioria dos países 
capitalistas. Inclusive os trabalhadores nem são convidados
a participar, e quando votam, votam bastante condicionados 
(cabresteados) pelos donos do capital que detêm os meios de co
municação e fazem a cabeça da maioria da população. 

Conclusão 

Leia agora o parágrafo que vem logÓ depois do item ,1visão 
teórica do Comunismo» e veja se dá para compreender o que es
tá lá. Como _se vê, a gente pode distinguir bem os dois· extre
mo�: �apitalismo: algun� são donos dos meios de produção, a·
ma10ria trabalha; Comurusmo: todos os meios de produção são 
c?muns._ Mas fica um enorme espaço intermediário. Hoje ·eml 
dia esse espaço intermediário é· denominado de «Socialismo». 
Mas não há um tipo s6; há tantos tipos quantos países existi-'
rem que façam uma média entre Capitalismo ê o Comunismo·pu�-?s- Além disso, os países que se dizem · «Comunistas», na 
_pratica cheg� a se aproximar bastante do capitalismo, pois em
vez ?e lá ex1st1rem alguns que possuem os meios de produção 
há so um, o Estado, ou o Partido, que explora, do mesmo modo: 
o trabalho dos trabalhadores: · ·· 

. Uma diferença grande, na realidade, entre os países capi-j 
talist?s _e comunista-socialistas é que nos· comunista-socialistas
a mruoria. da J?Opulação tem garantido o sustento básico, isto é, casa, corruda, mstrução, saúdf:), vestimentas os bens de consumo 
:m geral. �os países capitalistas, onde a exploração é grande (ca-
o �o Brasil), �an�e parte da população não possui esses serviços básic_os, e a m1sér1a é grande, como se pode constatar em cada esquma. -
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CAPÍTULO IX

... 

CLASSE SOCIAL

O conceito «classe social» é fundamental em sociologia.

É da compreensão clara e profunda desse conceito que nascem

as possibilidades concretas de se poder mudar alguma coisa na

sociedade. 
Pelo fato de classe social ser um desses conceitos essenciais,

é evidente que ele é tratado de muitas maneiras diferentes. Mui

tos se esforçam em criar determinadas teorias de classe para po

der desviar a atenção do essencial, e assim poder mistificar tan

to alunos, como agentes engajados num trabalho com o povo. Es

se assunto é quente, e deve ser tratado com toda atenção. 

V amos começar com uma visão das teorias sobre classe so-

cial e depois, mostrar as ideologias que há por detrás dessas teo

rias. V amos fazer como nos propusemos desde o inic_io. 

Teorias de classe social 

Alguém disse que há tantas teorias de classe social quantos

sociólogos existem. Isso parece um exagero. Talvez esse alguém 

tenha dito isso para diminuir a importância do conceito e da dis-

cussão sobre o assunto. 
Pode-se, porém, identificar três teorias principais de classe

social: 
1) A primeira, e a mais comum, é aquela que diz ser a classe

social determinada pela renda da pessoa. O quanto alguém ganha,

determina sua classe. Alguns não fiu1-u1 .,,:, ua .. ca,d«, ,uo." .,...,.�s

centam também a educação (grau de instrução) e a profissão .

Então os determinantes da classe social ficam sendo a renda,

a profissão e a educação. Pode abrir a maioria dos manuais de so

ciologia, principalmente os da linha americana, e você vai consta

tar isso. Num levantamento feito numa universidade brasileira,

97 % dos alunos e 93 % dos professores diziam que a das se é de

terminada por esses três fatores. 
O único problema para quem aceita tal teoria de classe é

tentar descobrir qual desses três fatores é o mais importante,
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qual çondiciona os outros. Se você for examinar a maioria dos 

artigos que tratam sobre classe dentro da escola funcionalista 

que se expandiu enormemente nos Estados Unidos e seus satéli�

tes culturais, vai ver que já foram «prÕvadas» todas as hipóteses 

isto é, já se «provou» que o que causa o alto grau de instrução é

a renda alta, e vice-versa; já se «provou» que a causa de um alto 

grau de instrução é uma boa profissão, e vice-versa; jà se «pro

v�u» que a alta ren.da decorre duma boa profissão, e vice-versa;

e Já se «provou», também, que uma alta renda decorre duma boa

educação, e vice-versa. Então você pode escolher. 
Essa teoria é chamada de «teoria das caixinhas», que serão

tris, cinco, ou até sete, dependendo do gosto do pesquisador .

Três: alta, média, baixa. Cinco : alta, média alta, média, média

baixa, baixa. Sete : Alta-alta, alta, média alta, média média

baixa, baixa, baixa-baixa. Nas peºsquisas se determina' quando
uma pessoa é colocada em determinada «caixinha» e qual o per-

centual de cada caixinha. 
2) A segunda teoria é um pouco mais sofisticada, não é tão

grosseira como a primeira. Essa teoria afirma que o determinante
duma classe é o padrão de vida, o padrão cultural, isto é : formam
uma classe as pessoas que têm as mesmas idéias , mesmos ideais,·

mesmo estilo de vida, mesmos padrões de consumo. Se alguém 
mora num bairro rico, possui um ou dois carros, possui empre
gada, ca�a na praia e semelhantes, então pertence a uma mesma
classe. Ja as pessoas que moram numa favela, gastam absoluta
mente tudo o que ganham, vivem na sobrevivência, pertenceriam
ll outra classe. 

Na re_ali�ade, não há muita diferença entre a primeira e a
segunda teona. Se você perguntar por que tais pessoas possuem
casa p�ópri� num bairro rico, possuem empregada, carro, casa
na praia, vai ver que é devido ao fato de possuírem uma alta ren
�a. E se possuem o mesmo padrão cultural é devido ao fato de 

possulrem um grau de instrução semelhante'. E assim por diante . 
3) Chegamos agora a um pontl>' importante. Quando se quer 

realmente compreender porque uma coisa é assim, devem-se ver

�s causa� d_esse fenômeno. Já o velho aforisma filosófico nos diz
isso : «Sc1entia per causas», isto é : faz-se ciência quando se des
cobrem as causas. 

En_tão a pergunta que se coloca é a seguinte: o que faz com
que haJa gente ganhando muito e outros ganhando pouco? Se
r� mesmo a educação? Ou uma boa profissão? O que está no iní
�1; m�sm_o da ca?eia? i Se já provaram todas as hipóteses,

pnmell'a teoria, e todas deram certo, é sinal que nenhuma de
las realmente prova coisa alguma. É preciso então ir adiante . 
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Nas poucas págínas que Marx escreveu sobre classe social, 
ele diz o seguinte: «A questão que imediatamente se coloca é 
esta: que é uma classe social? A resposta a esta pergunta decor
re da que demos a esta outra: que é que transforma os operários 
assalariados, os capitalistas e proprietários de terras em classes 
sociais?» 

O que isso quer dizer é que se quisermos saber por que 
alguém ganha muito, e outros pouco, temos de saber porque eles 
chegam a ser os que ganham muito ou pouco. E isso se descobre 
vendo o que cada um faz, o que cada um produz. Você se lembra 
que quando discutimos a teoria do modo de produção, nós mostra
mos que nenhuma sociedade pode sobreviver sem comida, sem 
produção. A produção é, pois, o motor da sociedade. E se quiser
mos saber por que alguns ganham pouco e outros muito, temos de 
ir ao inicio, ao motor, isto é, ver o lugar que cada um ocupa no 
processo de produção. 

O que se constata, então, no local de produção? Constata
se que há duas posições fundamentais: há os que trabalham e os 
que possuem os meios de produção. Entre essas duas posições, 
estabelecem-se determinadas relações de produção, que no caso 
capitalista e mesmo comunista são de dominação dos que detêm 
o capital sobre os que trabalham, e de exploração dos que tra
balham, pelo capital. É essa posição diferente ocupada pelas di
versas pessoas no processo produtivo que faz com que haja gen
te ganhando muito e outros ganhando pouco. O que determina as 
classes é, pois, a posição que cada um ocupa na produção e 
essas posições são basicamente duas: o capital e o trabalho. 

A ideologia das classes 
O conceito de classe, como vimos nas duas.primeiras �eorias, 

é um conceito apenas descritivo, estático. É como tirar uma foto
grafia da sociedade, e pronto. Não sai de si mesmo, é fechado. 
Essas teorias não identificam as causas de alguém receber tanto 
e outros receberem pouco. É o resultado do -pressuposto da teoria 
funcionalista, que fica girando num circulo vicioso. 

Mas por que se patrocina e se divulga essa teoria, que é a 
dominante entre nossos estudantes e universidades? 

Exatamente porque não se quer mudar as coisas e não se 
quer que as pessoas fiquem conhecendo toda a verdade. Senão, 
vejamos: se eu defmo classe social como sendo determinada pela 
renda-profissão-educação, e depois faço a pergunta: Como mu
dar? Como fazer com que alguém da classe baixa passe para a 
média-baixa, ou média? O que ele deve fazer? 

Se eu defini classe como sendo causada pela renda-ocupação• 
educação, a resposta é imediata: se quiser mudar de classe, 
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deve ou trabalhar mais (mais renda), ou estudar mais (mais edu
cação), ou conseguir um bom emprego (melhor profissão). 

Bem, veja então o que acontece, nesse caso, na realidade 
concreta dos fatos: se alguém trabalhar mais (dois empregos), 
cer!ament� vai g�har _ mais, ID:ªª ao mesmo tempo vai enriquecer 
mais o capital, pms vru dar mrus lucro ao dono do meio de produ
ção que, através da exploração do trabalho de quem trabalha 
vai se enriquecendo sempre mais. Ê extremamente útil aos dono� 
do capital que as pessoas trabalhem sempre mais, pois isso os 
vai enriquecendo sempre. 

E se uma pessoa estuda mais, consegue uma boa educação? 
- Dentro de nosso sistema educacional, onde as pessoas são for
madas para o trabalho (escolas profissionalizantes, etc.), onde a
escola fundamentalmente prepara a mão-de-obra para o capital,
se alguém se preparar melhor na escola, vai trabalhar melhor
mais rápida e eficientemente, e conseqüentemente vai de nov�
dar mais lucro ao capital. Tudo vai convergir para o maior lucro
dos donos dos meios de produção. É importante, pois que as pes
s?a� «estudem», isto é, se preparem para um trabalho eficiente e
rap1do. 

E a boa profissão? Bem, ai depende muito de sorte. Mas, em 
ger_al, cons_eguem uma boa profissão os que mais trabalham, os 
�rus su�rmssos e obedientes às ordens dos donos do capital. Eles 
�ao �ntão ser os que cuidam dos trabalhadores de grau mais 
mfenor. 

Co�o se pode ver, falar em mudança dentro das duas primei
ras teonas é falar em fortificaçiJ,o do sistema em manutenção
e legitimação do sistema. 

Agora vam_os ver '? que acontece quando se fala em mudança 
dentro da terc�ira teona. Se alguém quiser passar de trabalhador 
a dono do me10 de produção (da terra, ou da fábrica onde tra
ba!ha), o que acontece? Acontece que o sistema começa a tremer ·p?is _ele começa a ser questionado em sua estrutura, em sua es: 
sencia. Por �ue _o sistema é abalado em sua estrutura? Porque as 
eStruturas, isto é, as vigas centrais duma sociedade são as forças 
e as relaçõ_es de produção. Em nossa sociedade, as relações (que 
também sao estrutura) são de dominação e exploração. Ora, no: mome1:to em que_ a pessoa quer trabalhar no que é dela, termina 
ª relaçao de domm�ção (em que alguém é dono, e outro só trabalha) e de exploraçao (eni que o dono tira parte do trabalho de
d
qu

d
em trabalha)• E então só é possível mudar de classe se a sacie-

a e m
_
udar, se mu�r O sistema. 1 

1 ·t
VeJa, por exemplo, o caso das terras. No momento em que seP ei ear 

é
u;� reforma. agrária, em que as pessoas forem trabalhar no que e as, termmam os latifúndios, os peões, os bóias-frias
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do campo. Termina tudo isso. Não haverá mais as grandes fa
zendas dum dono só, mas cada um cultivará sua terra. A terra
será de quem nela trabalha. . E nas fábricas? Ali as coisas irão mudar da mesma maneua.
Quem sabe, de início, as pessoas que trabalham queiram ao
menos participar nos lucros. Já é um passo. Depois, talvez, da
direção da empresa, pois os trabalhadores também são gente que
pensa, que tem idéias, e suas idéias poderiam ajudar a melhorar
a empresa. E, finalmente, (por que não?) os trabalhadores pode
riam começar a participar também da propriedade da empresa. A
empresa seria de quem nela trabalha. E com isso o sistema tam
bém mudaria.

A estas alturas, você já está vendo como a discussão sobre
classe social é importante, e a diferença fundamental que existe
quando se trabalha com uma ou com outra teoria de classe. Quem
quer manter as coisas como são, adota uma das duas primeiras:
só vai poder melhor.ar um pouco a sorte dos trabalhadores, mas
nunca mudar a sociedade. Quem pensa, ao contrário, numa mu
dança das estruturas, se ele achar que isso deve acontecer,
vai ter de trabalhar com uma outra teoria de classe social. A di
ferença aqui vale tudo.

Mas há um segundo ponto importantíssimo que deve ser
discutido sobre a ideologia, ou a malícia, que se esconde no fato
de se usar as duas primeiras teorias. E essa mistificação é a
seguinte:

Se eu empregar a primeira ou a segunda teoria, eu consigo
fazer uma divisão entre os que trabalham. Como ficou claro, se
partirmos da produção na definição das classes, só poderão exis
tir duas: os donos do capital e os que trabalham. Mas se usarmos
outros critérios (renda, profissão, educação), nós podemos criar
três, cinco, sete ou mais classes. A quem interessa essa criação
de «novas» classes? Aos donos dos meios de produção, claro. E
por quê? Vamos ver.

Na realidade, até pelas estatísticas, pode-se ver que quem
pertence à classe alta, no ·caso específico de nossa sociedade bra
sileira são os donos dos meios de produção. Hâ até uma coin
cidência estatística: há 6% na classe alta (conforme pesquisasde sociólogos oficiais) que corresponde aos donos dos meios de 
produção. Os outros 94% se colocam na outra classe, os que tra
balhain, oU: nas outras quatro, conforme a primeira teoria. O que
acontece, pois, é que os 94% que trabalham, em vez de se senti
rem todos numa mesma condição, «sentem-se» diferentes, pois
pensam pertencer a «outra classe». E eles fazem questão de não
se misturar. Os assim chamados «colarinhos brancos» (classe mé
dia e média alta), instigados e levados ingenuamente pela ideolo-
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�a da class_e dominante, acabam sentindo-se «de outra classe». E
começam, inclusive, a combater seus companheiros de trabalho.
Então acontece uma coisa extremamente triste e paradoxal: é
o próprio trabalhador qu� domina o trabalhador. O dono do meio
de produção começa a pagar bell). mais para alguns trabalhadores,
para que esses «cuidem» dos debaixo. No caso brasileiro na
classe média poder-se-iam colocar 15% da população, e na �las
se média-alta uns 9%. Mas os trabalhadores braçais, os que so
frem o peso e o calor do dia, são uns 70%.

Veja então o que acontece: entre os assalariados estabelecese uma gama variada de posições, dependendo do gosto do donodo capital e da importância social do assalariado. Alguns passama ser, então, os capitães da indústria: os engenheiros, administradores; gerentes de produção, economistas, químicos, programadores e analistas de computação, etc; esses respondem imediatamente às necessidades urgentes da produção. Outros, como osgerentes d� pessoal, assistentes soei�, psicólogos do trabalho,alguns soc10lógos, etc. vão se encarregar diretamente dos trabalhadores subordinados, da senzala (os 70% da classe média-baixa e baixa). Na comparação do modo de produção escravagistac�m o capitalista, os assim chamados trabalhadores de classe média alta; correspondem aos feitores, ou aos capitães de mato, caçadore� de escravos fugidos; seu trabalho será manter a senzalatranqüila, amaÍI)ar os ânimos, apaziguar as discórdias e os descontentamentos. 
Alguns profissionais da ass� chamada classe média poss.uem tra�alhos também importantíssimos, mesmo quando nãoU_gad�s <ln:etame�te à empre�a: são os· professores, os profissio�� .. s da 1�eologia, os comurucadores, e os ministros das muitasrehg�o�s alienadoras. Sem o trabalho eficiente e continuo dessesadIDlillstrado�es dos aparelhos ideológicos (veja o capitulo 11),nen��a sociedade baseada na contradição de classe poderiasubsistir. Qu�do se diz, pois, que a mudança numa sociedade?epende da c!asse média, em parte é verdade. Mas não que sejaa _cla_sse_ médi� que vá fazer a mudança; a classe média somentenao irá impedir que a mudança a�onteça. Porque, se a mudança

. nã� acontece, é exatamente devido ao trabalho · ingente desses«c�es de guarda», como os chama Paul Nizan, que não deixam asc01sas mudar. 
Ainda uma coisa para concluir: quer dizer que não existeentão, classe média? 

fu É is�o mesmo,_c;!,asse média é um mito. Um mito que possui
b 

nçõe� 1mportantissrmas, principalmente ideológicas, como aca-amos e mostrar. Serve para dividir os trabalhadores e ao mesmo tempo acalma as consciências dos que controlam os trabalha-
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dores, pois eles se colocam numa •�outra» class_e.
Mas é importante mostrar a1Dda que existem °!gumas p�s

soas, poucas porém, e cada vez menos, que não sao assalaria
das, trabalham por conta, e ao mesmo tempo não exploram tra
balho de ninguém, isto é, não vivem do trabalho do� outro�. A 
esse grupo poderíamos chamar de «pequena burguesia». VeJ� .º
caso dos colonos, por exemplo. Eles possuem sua terra, a familia 
toda trabalha, são donos da terra, não possuem empregados 
que trabalham para eles. 

É importante acentuar que esse grupo é cada vez menor. 
São poucas as pessoas, em nossa sociedade, que conseguem 
se manter independentes. Ou caem no grupo dos trabalha�ores, 
ou necessitam se colocar como empresa, explorando mao-de
obra de outros, para poder competir e continuar sobreviye�do_.As estatísticas mostram como esse grupo está dimin�do. 
No RS em 1976 havia 430.000 familias de pequenos agricul
tores. Dois anos depois, esse número baixara para 370.000. Isto 
é em dois anos 60.000 familias, ao r�dor de 350.000 pessoas 
(5% da população do RS), tinha vendido suas terras. Vamos �i
zer que 30% dessas pessoas foram para terras nov� (Par�a, 
Mato Grosso, Pará). Mas 70% vieram engrossar _as vilas_penfé
ricas de nossas cidades. Essa é a força da máqwna do sistema. 
Não há como fugir; através da competição, da concorrência: o
do meio é eliminado. Sobram os de c4na (o capital) e os debatXo 
(os trabalhadores). 

CAPITULO X 

INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA: 
SUAS RELAÇÕES 

Nàs nossas· discussões sobre os tópicos em Sociologia, já an
damos por diversas áreas: teoria, ideologia, modo de produção, 
diversos modos de produção, classes sociais. Vamos entrar agora 
num tópico novo, ligado à compreensão mais profunda do que é 
uma sociedade. Não o abordaµios até agora, pois precisávamos 
fundamentar bem alguns conceitos e dimensões. Mas chegou a 
hora de abordar essa nova realidade. 

Quando discutimos o que é sociedade e a teoria do modo de 
produção, fomos montando os elementos essenciais dum modo de 
produção (sociedade), através de diversas perguntas. Chegamos 
assim à montagem do esquema instrumental para análise duma 
sociedade: toda sociedade é formada por dois elementos es
senciais, que são as forças e relações de produção. 

Agora a pergunta: a sociedade é só isso? Não há mais nada? 
A bem da verdade, devemos responder que não. Tudo o que 

analisamos e descobrimos da sociedade é apenas uma parte, 
a parte debaixo, \ aquilo que de agora em diante chamaremos 
de infra-estrutura. As forças e relações de produção constituem o 
fundamento, a base da sociedade. 

Mas uma sociedade não é só isso. 
Todo agrupamento humano, por menor que seja, na medida 

em que vai se organizando, necessita criar normas, leis, esta
tutos, orientações, códigos de procedimento, de ética, etc. Depois 
que esse grupo existe há algum tempo, as tradições começam 
a ser importantes na definição desse grupo. Dentro do grupo vão
se criando ainda certas iendas, mitos, crenças, que servem para 
explicar, legitimar, fortificar, sacralizar, reproduzir as práticas 
já existentes no grupo. Pois tudo isso que é criado pelo grupo, 
constitui a superestrutura do grupo. 

Há pessoas que não gostam desses nQmes. Ninguém precisa 
brigar por causa dos nomes. Os nomes são arbitrários, relativos. 
O que importa é ver o que esses nomes significam, o que se quer 
designar com esses nomes. Há pessoas que trocam de nome. 
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Nem por isso deixam de ser aquela pessoa. Mas preferiram_ outro
nome. Assim também aqui no nosso caso. Existe um9: realidade, 
que precisa dum nome. Os nomes empregados foram mfra-estru
tura e superestrutura. Se alguém achar algum melhor, ótimo. Mas 
diga logo o que quer dizer com o nome. . _ Ê importante aprofundar um pouco essa nossa d1scussao.
Pensamos que os nomes infra e superestrutura são ?ons, porque 
nos dão uma imagem muito adequada �e como as coisa� ��o mes
mo na sociedade. Pode-se até usar a rmagem dum edifício para 
melhor compreender·o que se passa na sociedade. 

Assim como nenhum edificio pode subsistir sem que tenha 
uma base, isto é, fundamentos sólidos e garantidos, assim tam
bém numa sociedade são necessários os fundamentos. _Esses fun
damentos essa base é a infra-estrutura, que é constltuida pela 
produção:' as forças e relações de pr�ução. Sem produção não 
existe possibilidade duma nação sobreVIver. 

Mas num edifício existem também os andares superiores. 
E normalmente o que nós vemos primeiro são os andares, e nem 
prestamos atenção aos fundamentos dum edifício. Mas se tirar
mos os fundamentos, os andares caem. Assim. muita gente, 
quando vai definir uma sociedade, parte logo da colocação e de�
crição dos andares superiores, esquecendo de tomar em consi
deração a base. Veja os manuais quase todos de OSPB, Moral e 
Civica e até mesmo de Sociologia ou Estudos Sociais:. quando vão 
definir o Brasil, por exemplo, vão logo dizendo que o Brasil _é 
uma República Federativa, constituída por tantos Estados, CUJO 
governo é constituido por três poderes, etc. Examine você mesmo 
os manuais e verá. Na definição do Brasil, pois, começou-se pelos 
andares superiores, por aquilo que a Constituição atual diz ser o 
Brasil. Mas nada se falou da maneira como os brasileiros conse
guem as coisas para comer, morar, se vestir. E sem comer, nin
guém vive. Os qué prestam atenção aos fundamentos duma so
ciedade vão definir o Brasil duma maneira diferente: vão di
zer que o Brasil é um «modo de produção» capitalista, isto é, 
que no Brasil há uma maneira especial de se conseguir as coisas: 
alguns são donos dos meios de produção e a maioria trabalha 
como empregado. Ainda não se fala das relações que existem 
entre capital e trabalho. Isso fica para cada um examinar e anali
sar. 

Qual das duas maneiras é a melhor? 
Pois aqui voltamos ao problema das teorias. Não há nenhu

ma teoria, ou definição, que explique totalmente uma coisa. 
Algumas definem mais, outras menos. Certamente a melhor 
será aquela que explique e defina mais coisas e melhor. Se des-
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crevermos o Brasil ·como uma República Federativa, etc ... esta
mos dizendo como o Brasil é agora, como o Direito (Constituição) 
di� que o Brasil é. Mas se dissermos que o Brasil é um modo de 
p_rodução capitalista, já dizeµios muitas coisas mais, pois dize
mos coino o Brasil é agora e porque ele é assim. Pois mostramos 
quem decidiu que o Brasil fosse assim. Vamos ver que quem man
da é o capital, pois as relações entre capital e trabalho· são de do
minação, e mostramos que o Direito (as leis, a Constituição) 
foi criado pelo capital (pelos donos dos meios de produção). 
Examinando mais a fundo o Direito, vamos constatar que ele ser
ve aos.interesses do capital; e· olhando a história do Brasil, vamos 
constatar que isso sempre foi assim: quem tinha as terras, e 
depois as indústrias, decidia sobre o tipo de organização social 
que seria melhor na ocasião. Ou você acha que não é assim? Já 
tentou estudar nossa história? Atualmente, quem decide a respei
to das leis, dos decretos, das mudanças, da divida externa, de 
como pagar a divida, de que partidos são possíveis de quanto de
ve ser o salário, etc.? Quem senão o capital, os donos dos meios 
de produção? Por isso o Brasil, por enquanto, é um pais capitalis-

. ta. 
Mas é preciso dizer mais alguma coisa sobre a superestru

tura.: Esse conc,eito é muito elástico, difuso, amplo. A superes
trutura _é toda uma camada superior, que aos poucos foi sendo 
criada, e colocada por cima da infra-estrutura. Ela é muitas ve�es 
imaterial, não é concreta e palpável, mas é muito real e eficiente. 
Nós já fizemos uma list!i'_de tudo o que faz parte da ·superestrutu
ra: as leis, o direito, a moral, as normas, as legitimações, as expli
cações, os mitos, as lendas, as tradições, os códigos de leis de 
diversos tipos, os decretos e, finalmente, as ideologias todas (ve-
ja o capitulo 2). 

Para se ter um exemplo interessante do qÚe é uma superes
trutura, vamos mostrar aqui uma descoberta feitá por Thales de 
Azevedo, numa pequena aldeia da Bahia. Nessa aldeis'., havia u
ma crença que era comum a todas as pessoas: a crença era de que 
meninas-moças, depois de escurecer, não podiam sair sozinhas 
de casa, caso contrário algum ser, algum duende iria fazer mal a 
elas,. E lá todos acreditavam na história. 

Pensando sobre essa história, percebe-se logo que quem 
criou essa crença, ou lenda, foi alguma mãe, ou avó, que já es
tava cansada de ficar controlando as adolescentes e, para poupar 
trabalho, inventou a história. Certamente muitas meninas ainda 
se arriscam a sair sozinhas, mas são poucas, e vão e voitam cor
�endo. Mas a grande maioria fica guardada dentro de_ casa. E 
isso poupa um enorme esforço de vigilância que as familias te
riam de dispender no controle das mocinhas. 



60 

Pois aqui está um exemplo de superestrutura. Uma crença 
inventada, Deus sabe por quem, que possui uma finalidade 1:11ui
to importante e urgente. Examinando-se as crenças, os m1�os, 
as histórias infantis, percebe-se que todas elas possuem uma un
portância muito grande na criação, formação

'. 
legitimação, e 

até mesmo sacralização e reprodução de determmados modos de 
vida, determinados padrões de comportamen�. Sub-reptici�en
te talvez até mesmo inconscientemente, cnam-se mecanismos 
q�e protegem, reproduzem esses valores, normas de vida. 
Pois essas são as superestruturas. 

Qual a relação entre infra e superestrutura? 
Coloca-se aqui uma discussão muito importante. O que in

fluencia prioritariamente, o que determina em primeiro lugar as 
coisas: é a infra-estrutura que determina a superestrutura, ou a 
superestrutura determina a infra-estrutura ?

Na prática nós temos de saher por onde começar, se por um 
lado ou por outro. 

Há três posições principais nessa discussão: 
1) O mecanicismo determinista, ou o determinismo mecanicista.
Segundo essa posição, o que determina tudo, e sempre, é a in
fra-estrutura. Não há nada que não decorra diretamente do eco
nômico, das forças e relações de produção. O resto tudo é aliena
ção. Alguns chamam a isso de materialismo. É a teoria estali
nista ou da Escola de Moscou.
2) O Culturalismo. Essa posição realça a importância da superes
trutura na deterníinação dos fenômenos. Houve dois nomes im
portantes, mesmo dentro do mundo marxista, que enfatizaram es
sa posição: Georg Lukacs e Antonio Gramsci. Eles se rebelaram
contra o determinismo mecanicista e mostraram a importância das
diversas instâncias superestruturais na transformação da socie
dade, como a consciência de classe, a educação, o partido políti
co. São chamados de culturalistas, pois eles mostram como os fa
lores culturais podem influenciar e mudar a infra-estrutura.
3) A teoria da autonomia relativa da sµperestrutura. Segundo essa
posição, não se pode negar que a infra-estrutura possui uma im
portância imprescindível, indispensável, ao menos «em última
instância». Dito com outras palavras, essa teoria insiste num fato
óbvio e inegável, de que para viver, as pessoas precisam comer.
Isso significa «em última instância». Essa teoria não esquece que
nenhuma sociedade sobrevive sem sua produção. Mas ao mesmo
tempo admite que as superestruturas possuem uma ação de re
torno sobre a infra-estrutura, modificando a própria infra-estrutu
tura. Diz-se, pois, que a superestrutura possui uma autonomia
também, mas que essa autonomia é relativa, não absoluta. É rela-
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tiva, pois nenhuma superestrutura sobreviveria sem a p�odução. 
Nenhuma pessoa pode rezar, meditar, contemplar, filosofar, 
estudar, se não come. 

Essa terceira posição engloba· tanto a primeira como a se-. 
gunda. E, na prática, vemos que assim é. Sem comer ninguém 
vive. Mas os grupos organizados, as comunidades conscientes de 
seus direitos, podem influenciar e mod_ificar até mesmo a maneira 
como se conseguem as coisas para comer. Aliás, as grandes lutas 
e batalhas são exatamente para que as pessoas possam ter o que 
comer, possam ter seus direitos garantidos. E através da história 
nós temos muitos exemplos de mudanças na própria infra-estru
tura. Mas todos os que tentaram fazer alguma mudança, somente 
o conseguiram na medida em que garantiam a sobrevivência de-
les e dos que com eles lutavam para essa transformação.

No nosso trabalho concreto devemos, pois, dar atenção .às 
diversas instituições que possam influenciar na transformação 
da sociedade. Assim, nosso trabalho na escola, em grupos de 
igreja, dentro dos meios de comunicação é importante e pode tor
nar-se decisivo para que se possa chegar à transformação das es
truturas sociais. 



CAPITULO XI

OS APARELHOS OE REPRODUÇÃO DA SOCIEDADE

Após termos visto o que é infra-estrutur8: e superestrut�ra
e suas influências mútuas, passaremos a analisa�, pormenor�a
d ente os diversos mecanismos superestruturais que se cnam
n:1 dive�sas sociedades para reprodução e manutenção d�s�a 

ró ria sociedade. Nessa primeira discussão vamos ex� -
ios � classificá-los de modo geral. Posteriormente vamos disc�
ti-los individualmente e mostrar como ele� se comportam, quais 

as estratégias que usam, quais seus mecamsmos claros � ocul�o�. 
Entre outros veremos o papel das leis (o apare�o ideolog�co 

do Direito), 0 pa�el da escola, das religiões,?ª familia,dos meios

de comunicação, dos sindicatos, das cooperativas. 

Que são aparelhos de reprodução? 
Todo agrupamento humano, toda soci�dade necessita as-

segurar sua sobrevivência e sua permanência, sua reprodu_?l0• 

A sobrevivência é assegurada pela produção
'. . e a reproduçao_ é

assegurada por diversos aparelhos, ou mecanismos, que a s_o�ie
dade cria, como já vimos no capí�ulo ante�or '. para se fort1f1car
e legitimar, podendo assim garantir sua contmwdade. 

Quais são eles? .. 
Diversos pensadores que discutiram esse problema classifi-

d t · as fundamen-caram os aparelhos de reprodução em nas ca egon 
tais : 

1) Os aparelhos repressivos: são aqueles. aparelhos que na 

sua função de manutenção e reprodução da socu�dade usam a for
ça, a violência, ou a coação-repressão. Eles não escondem seu
papel mostram-se como são, são claramente estruturados e _orga
nizad�s. Entre outros, poderíamos identificar os segumtes: 

- o exército, que muitas vezes tem a tarefa de defender 
a sociedade contra agressões externas, mas algumas vezes 
passa a exercer funções dentro da própria nação : 

63 

- as policias de todos os tipos : sua função é garantir a ordem interna, em geral; 
- as prisões, onde são colocados os que não se enquadramdentro das normas estabelecidas pela sociedade. Essas prisões

são de diversos tipos e categorias. Há prisões para menores de 
18 anos, prisões para mulheres, prisões para presos comuns, pa
ra presos especiais e entre os especiais, há algumas prisões para as pessoas que possuem certo grau de saber ou prestigio na socie
dade. - Os tribunais, encarregados de julgar e decidir o que é
certo ou errado, quem é culpado ou inocente. Os tribunais reme
tem as pessoas às prisões, quando julgadas culpadas. 

- O direito , que em sua parte penal passa a pertencer às 

instituições repressivas. 
Não analisaremos especificamente nenhum dos aparelhos

acima nos capítulos posteriores, pois preferimos dar maior 
atenção aos aparelhos ideológicos, que usam a persuasão e que 
são mais sofisticados. Os aparelhos repressivos são fáceis de se
rem artalisados. Além disso, os aparelhos repressivos só são usados em último caso, isto é, quando as pessoas não se conformam mesmocom o que o.s dirigentes da sociedade querem. Primeiro as pessoas
são tratadas duma maneira pacífica, persuasiva, através de con
selhos. S6 depois, quando esses remédios estiverem esgotados, 
passa-se a usar a coação e a repressão. Por isso, na nossa análise 
das relações de dominação, discutiremos as instituições que usam a repressão duma maneira mais sutil e elegante. 

Você pode, contudo, fazer-se diversas perguntas com respei
to aos aparélhos repressivos. Pode-se perguntar, por exemplo :a quem se destina realmente a policia? Talvez você vá descobrirque a policia, na realidade, só cuida dum determinado tipo degente, que são os trabalhadores, No papel, a policia deveria ter 
o mesmo tratamento com todos. Mas, na prática, de quem a poli
cia cuida? E quem a policia defende? 

Ainda mais, você poderia se perguntar: qual o papel dos tri
bunais e das prisões? Quem chega a ser condenado? Quem chega
a ir para a prisâo? Você já chegou a ver algum dono dos meios 
de produção na prisão? E por que existem prisões especiais para :certos tipos de pessoas que possuem mais estudo ou mais pres
tigio, prestigio esse trazido, em geral, pelo dinheiro? 

Você vai dar-se conta que, na prática, os aparelhos repressivos estão a serviço dum tipo de gente, duma classe que são os 

donos do capital, e atuam na maioria absoluta das vezes contra 

a outra classe, que são os trabalhadores. As raras exceções são 
para confirmar a regra. Mas no discurso, isto é, quando se fala, 
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se diz que esses aparelhos repressivos são para proteger e defen

dér todos os cidadãos. Procure estar atento e prestar atenção ao

papel real desses apárellios coercitivos. 

2) Os aparelhos ideológicos: são aqueles aparelhos, ou me-

canismos, que na sua função de manutenção e reprodução das re

lações numa sociedade usam a persuasão, a «cantada», isto é,

a ideologia. Eles são bem mais difíceis de serem identificados,

pois é necessária certa astúcia, certa perspicácia para poder per

ceber seu papel. Como dizíamos antes, eles são muito mais sofis-

ticados em sua ação. 
Entre os aparelhos ideológicos poderlamos citar os seguintes:

- a escola {ou educação), a familia, as diversas igrejas, as leis

(o �ireito), os meios de comunicação f:!Ociaj (rádi,9, TV, jornais,

revistas, teatros), as entidades assistenciais (INPS, Inamps,

LBA, Febem, etc.). os sindicatos (pelegos), as ,cooperativas de

pendentes do Estado, os partidos póllticos dominados pelo capital, 

e outros. 
Nos capítulos posteriores vamos fazer uma análise específica

de alguns dos aparelhos ideológicos acima mencionados. Essa

discussão será apenas para poder realçar seus pontos principais,

roas cada grupo de trabalho que se defrontar com esses aparelhos

deve, ele mesmo, discuti-los na prática e identificar os mecanis

mos e estratégias que são usadas em cada situação concreta. 

CAP(TULO XII

O APARELHO IDEOLÓGICO DO DIREITO

Na análise dos diversos. mecanismos de manutenção e re

produção da sociedade, nós nos defrontamos de imediato com um

muito concreto e amplo: as leis de todo o tipo: as tradições, as leis

familiares, as leis dos grupos, os regulamentos, os estatutos, as

. leis penais, as leis governamentais, as leis constitucionais, as

leis morais. Algumas dessas leis são apenas para aconselhar,

outras já são mais severas, e se não são cumpridas, podem levar

as pessoas à prisão. Poderia-se até dizer que há leis que valem

para todas as pessoas do mundo, apesar de serem poucas, como,

talvez, a de_ que não s�.P�E-�m matar os semelhantes. �as mesmo

essa, em alguns povos, em certas ocasiões, não era totahnente

seguida, como, por exemplo, quando se sacrificavam pessoas aos 

deuses. 
Grande parte dessas leis são colocadas no papel e dai decor-

rem os códigos de leis, de diversos tipos. 

Mas o que nos interessa discutir agora, dentro sempre de

nosso enfoque histórico-crítico, é a compreensão do verdadeiro

sentido das leis. E isso só se consegue se formos à origem da

questão e nos perguntarmos: como foi que as leis apareceram?

Pois há duas maneiras bem diferentes de encarar esse problema

das leis: 
1) A primeira, é a maneira positivista-funcionalista, estática,

que começa a examinar as leis que existem, qual a função que elas

têm para a manutenção e reprodução da sociedade. Esse tipo de

enfoque no tratamento das leis não pergunta como as leis surgi

ram. Ele toma as leis aqui e agora, supõe que devem ser assim e,

implicitamente, acaba supondo- que sempre foram assim, serão

sempre assim e são assim em todas as sociedades. Isso é o que se

chama de «naturalização», ou «reificação» das leis. Ele não se dá

co!1ta de que todas as leis foram criadas por alguns e que foram

criadas com o intuito de responder a determinados interesses dos

grupos, ou de alguns dentro do grupo. 
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2) A segunda maneira é a histórico-crítica. Essa maneira de
Coisas pergunta logo pela «pate�ida«_!e» <:J.as l�is, isto é, ver as --- 1 · ã quem fez as leis, e tem como pressuposto q�e, se as_ eis s o 

lID• 0 são porque alguém quis mas podenam ser diferentes; ass , ' . . d · sendo criações culturais, são relativas, parc1�s, respo� em.ª. m-
teresses de alguns grupos, ou pessoas. E preciso então identificar 
a que interesses elas :respondem. 

Para ilustrar um pouco o aspecto relativo, cultural, históri
co, das normas, costumes, tradições e leis, é interessante rel�m
brar a história do antropólogo ocidental que chegou a uma ilha 
do Pacífico e foi recebido pelos hospitaleiros habitantes. No pri
meiro contato o visitante mostrou certa simpatia, certa predile
ção por uma �elhinha da tribo. Conversou muito com el!, ficou 
com ela mais tempo e todos notaram sua atenção especial pela 
velhinha. No dia seguinte, os habitantes resolveram dar um ban
quete em homenagem ao estr.�geiro. Alm� festivo, cm� c?mi
das especiais. Após os apentivos, é servido o prato pnncipal, 
introduzido por quatro garçons, vestidos � rigor. � prato está 
coberto, e o chefe da tribo levanta-se, pedindo ao Visitante que 
adivinhe o que seria servido. Queriam fazer-lhe uma agra
dável surpresa. O nosso homem, por mais que tentasse, não con
segue adivinhar. Levanta-se então o chefe da tribo e descobre o 
prato: lá estava a velhinha, com quem ele falara na véspera ... 

A isso se chama de «choque cultural». 
Esse exemplo mostra a relatividade das leis e costumes. 

A atitude histórico-critica deve estar prevenida para tudo: tudo -é 
possível, pois nada é fixo, absoluto.· A mesma coisa se dá, por exemplo, com o casamento. No 
Tibet, as mulheres têm muitos maridos. E no Irã, os homens têm 
muitas mulheres. 

Entre os índios Tikunas, no Alto Solimões, a moça só casa 
quando existem sinais claros de gravidez. Antes não. 

Queremos deixar claro que não estamos discutindo aqui pro
blemas éticos, isto é, se isso é certo ou errado, bom ou mau. 
Estamos apenas mostrando que os costumes, as tradições e as 
leis são culturais, são criadas por grupos, ou ·indivíduos dentro dos 
grupos, que possuem mais poder e prestígio para fazer valer 
sua vontade . Esses interesses particulares são colocados como 
leis para todos os outros. 

Alguém pode estar pensando: mas isso é assim entre povos 
diferentes, entre culturas diferentes, mas não entre nós, aqui no 
Brasil. Pois para mostrar que mesmo aqui as coisas são assim, 
vamos ver uns exemplos. 

Comecemos por uma lei muito importante que existe aqui no 
Brasil e que atinge a maioria absoluta da população: a lei do sa-
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lário mínimo. Q�ando alguém quer. trabalhar, v!Ú falar co� o df]
no da empresa e faz o acordo: vai trabalhar oito horas por dia,_ 
seis dias por semana, por um sa�o. Se o tra?alhador recl�ar, o 
empresário diz: «Meu amigo, aqw está � lei!» E o operário n�o 
conseguirá nunca processar o empresário, colocá-lo na cadeia, 
pois ele está cumprindo a lei. 

Agora veja você: pela Constit�ção brasileir9:, o salári<;> de
veria ser suficiente para uma família poder se alimentar digna
mente ter casa, transporte, educação. Isso, hoje, corresponde a 
pelo �enos quatro vezes o salário. Mas,na realidade, isso não é 
colocado em prática nunca. 

Agora você deve se perguntar: Quem criou a lei do salário 
mínimo? A quem favorece essa lei? Como se explica o con�t_o 
entre as duas leis? Por que uma lei, que faz parte da Const�tm
ção, por isso mesmo muito mais importante, _não é c�mpnda? 
E por que se obrigam algumas pessoas a cumpnr uma lei, como a 
do salário mínimo, que é posterior à Constituição? 

Na resposta a essas perguntas você vai compreendendo o que 
são as leis, quem as criou, a quem elas favorecem e a quem el�s 
desfavorecem. E comece a discutir com seus colegas as outras leis 
todas que existem por ai. 

Ainda uma pequena discussão que ajuda a compreender o 
quanto nós estamos envolvidos pelo mundo da dominação cjas pa
lavras e dos conceitos. 

Você já ouviu certamente falar do conceito «problema». 
Quando alguma coisa não anda bem, diz-se que isso constitui um 
«problema». E quando as coisas esquentam na sociedade, diz-se 
que estamos cheios de «problemas sociais.» 

Pois bem. É importante ver onde está a origem dos proble
mas sociais na realidade. Normalmente, pelo que se vê na impren
sa, na· televisão, nos discursos das autoridades, há probl�mas 
sociais quando alguma coisa não funciona como deveria funcionar 
segundo as interpretações oficiais. Nesse caso as pessoas esperam 
que os sociólogos, os assistentes sociais, os padres, estudem e 
ajudem a solucionar os problemas. 

E essas pessoas (padres, sociólogos, professores, assistentes 
sociais) começam a correr em todas as direções, «para colocar as 
coisas novamente no lugar», isto é, naquele lugar onde os criado
res das leis acham que elas devam estar. E nós não nos damos 
conta do que realmente constitui o problema. Não vemos que o 
problema está na própria instituição que foi criada pelos interes
ses de alguns grupos; não nos damos conta de que o problema es
tá na lei que foi feita para responder a determinados interesses ... 

Então, a origem do problema, a essência do problema con-
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siste em saber por que existem tais instituições e tais leis. São es
sas instituições e leis que deveriam mudar para se resolver o pro
blema, e não ajustar as pessoas a essas instituições ou fazê-las 
obedecer a tais leis. 

Vejamos o caso duma greve, por exemplo. Os operários deci
dem não trabalhar enquanto não conseguirem um salário digno. 
Os donos do poder e do capital mobilizam imediatamente todo o 
aparato repressivo. e ideológico para poder controlar o ,,problema» 
que está surgindo. E esse ccexército» mobilizado pelo capital acha 
que o·problema está na greve, nã· não aceitação da lei do salário 
mínimo, por exemplo. Não consegue ver que é a própria lei do sa
lário mínimo que é o problema. 

Os exemplos desse tipo são inúmeros. O ccproblema» do capa
taz fazer seus operários trabalharem com mais eficiência -, ou 
do oficial de combate - levar as tropas a atacar o inimigo com 
mais entusiasmo -, não precisa ser «problema» nem para o ope
rário, nem para o soldado. O verdadeiro problema, para o soció
logo e o que estuda essa realidade global, é o capitalismo e a ins
tituição militar. O problema sociológico fundamental não é o cri
me, mas a lei. Há µmitas coisas que são permitidas em algumas 
sociedades e são proibidas em outras. Crime começa à existir 
quando -existe uma lei. Então o problema primeiro é descobrir 
quando surgiu a lei, por que surgiu, a que interesses ela respon
de. Ficar discutindo o «crime» é no mínimo ingenuidade, como 
fazem muitos juristas. 

Numa sociedade como a nossa, em que 5% da população 
possui todos os meios de produção (terras e fábricas), são chama
dos de «problemas sociais» os roubos, latrocínios, assaltos, in
vasões de terras, greves, mobilizações populares, passeatas, 
pobreza, mortalidade infantil, favelas, desnutrição, doenças en-, 
dêmicas, e toda uma lista que você encontra em qualquer livro 
de Moral e Cívica, ou em qualquer discurso de presidentes ou 
governadores. E todo o mundo fica lá na conseqüência, achando 
que o problema é isso tudo que vimos na lista acima. Mas são pou
cos os que percebem que o verdadeiro «problema», que gera to
dos os outros, é a maneira como as coisas são repartidas, isto é, o 
proble�a é o modo de produção capitalista, l:laseado em relações 
de dommação de uns sobre os outros e exploração do trabalho 
pelos que detêm os meios de produção. E são as leis criadas pelos 
donos dos meios de produção (ou seus ajudantes) que fazem com 
que isso continue assim. Caso alguém tente transgredir alguma 
dessas leis, o aparato repressivo estará pronto para colocar 
esse cidadão em seu devido lugar. 

CAPITULO XI 11 

O APARELHO IDEOLÓGICO DA ESCOLA 

Entramos agora numa discussão que diz respeito à grande 
maioria dos leitores desse livro, pois trata duma instituição 
que tem a ver, ou teve, com a maioria absoluta da população. 
Sendo que esse livro vai ser usado principalmente em escolas 
essa nossa discussão se toma enormemente próxima. 

Existe já, hoje, uma grande bibliografia sobre a função da 
escola na nossa sociedade. Muitos desses livros já assumem uma 
postura bastante critica e desmitificadora. 

Dentre os muitos aspectos que poderíamos discutir nós va
mos enfatizar apenas alguns, que julgamos mais imp�rtantes. 
Vamos privilegiar, de modo especial, a análise critica das ideolo
gias subjacentes às diversas teorias de aprendizagem e um pouco 
da história da escola. 

A história da escola 

Para se compreender bem nossa discussão, é importante ter 
presente as discussões já feitas sobre o modo de produção (Cap. 
6), sobre Capitalismo (Cap. 6) e sobre a superestrutw:a 
(Cap. 10). Vimos, :passas discussões, que as relações de produção 
fazem parte da estrutura duma sociedade. No capitalismo, as re
lações são de dominação (alguns são donos dos meios de produ
ção) e de exploração (o capital expropria parte do trabalho de 
�ue� Jrabalha). A escola faz parte da superestrutura, que são 
instituições criadas para reproduzir e garantir as relações de pro
dução. 

Todas as sociedades tiveram, duma maneira ou outra a sua 
escola. E aqui vamos introduzir uma explicação importante: 
vamos distinguir entre escola e educaçllo.

_Por escola nós v1µD.os entender o aparelho criado pelo grupo
dom1�ante para reproduzir seus interesses, sua ideologia. Esco
!ª sena aquela instituição superestrutura!, na maioria das vezes 
imposta, obrigatória, e controlada pelos que detêm o poder. Quan-



70 

do essa escola não executar a'l)olltica e os interesses do grupo no 
poder, ela é censurada, mudada, reformada, e até mesmo fecha
da. Escola seria, pois, o aparelho ideológico do capital. 

Por educaçllo nós vamos designar o processo ligado à etimo
logia da própria palavra. Educação é uma palavra que vem do 
latim, de duas outras: e ou ex, que significa de dentro de, para
fora; e ducere, que significa tirar, levar. Educação significa, 
pois, o processo de tirar de dentro duma pessoa, ou levar para 
fora duma pessoa, alguma coisa que já está dentro, presente na 
pessoa. A educação supõe, pois, que a pessoa não é uina «tá
bula "rasa», mas po�sui potencialidades próprias, que vão sendo 
atualizadas, colocadas em ação e desenvolvidas através do proces
so educativo. 

Essa distinção vai identificar as diversas correntes que se ve
rificaram através da história. 

Podemos começar, já, pela antiga Grécia. Nesse pais havia os 
dois modelos: o manipulador, usado pelos donos do poder, para 
adaptar as pessoas a seus interesses; e o libertador, simboliza
do na escola de Sócrates, que representava o processo de desen
volvimento da pessoa a partir dela mesma. 

Para se compreender melhor o processo socrático, deve-se 
ver como ele encarava a verdadeira educação. Sócrates dizia que 
o professor é semelhante a um parteiro. O parteiro tira o humano
do humano. Assim deve ser o educador: aquele que tira de den
tro das pessoas o que já existe de humano dentro dessas pessoas.
A esse processo Sócrates chamou de Maiêutica. Seu método con
sistia não em dar respostas que os outros devessem aceitar e repe
tir, mas em fazer perguntas, obrigando a pessoa a pensar, até
que ela mesma se desse conta de suas contradições e compreen
desse a totalidade do fenômeno.

Mas, como sempre, esse processo não agradou aos donos 
do poder, e Sócrates foi .acusado de corromper a juventude, 
de colocar «minhocas• na cabeça das pessoas, principalmente 
dos jovens. Começou uma perseguição muito grande contra sua 
pessoa e seu método, e Sócrates, para evitar problemas e dissa
bores maiores, teve de tomar cicuta. 

E assim, através da história, a escola sémpre era usada en
quanto ela trouxesse proveito para os grupos que detinham o 
poder._ Se ela p�desse prejuc;l,� a esses grupos, não era permiti
da. VeJa essa afirmação de LaiChalotais, na França, em 1766":· 

•Nunca houve tantos estudantes como hoje. lnclualve gente 
do povo quer estudar ... Ensinam a ler e escrever a gente que 
eó deverl�_aprender a martejar Instrumentos ... O bem da so
ciedade exige que o conhecimento das gentes não vá 
mais longe do que é ·neceaaárlo para a sua própria ocupação
diária. Todo homem que saiba além de sua rotina dlárl,, não
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será nunca capaz de continuar paciente e atentamente esta 
rotina.··" 

E Bernard de Ma�deville, no séc. XVIII, escrevia; 
«A fim de se conseguir, mesmo em circunstâncias dlflcels, 
uma sociedade harmônica e um povo dócil, nada melhor do 
que a existência de um grande número de analfabetos e de 
pobres; os conhecimentos alargam e multiplicam os desejos, 
e quanto menos coisas uma pessoa desejar, mais fácil lhe se
rá obtê-las». 

Na Inglaterra, em 1897, um projeto de dar escolas a todos foi 
derrubado na Câmara dos Lordes, e entre outras razões estavam 
estas: 

«Em vez de ensinar-lhes subordinação, (a escola) os torna�ia 
facclosos e rebeldes ... Poderiam então ler panfletos sedicio
sos, livros perigosos ... Tornaria-os Insolentes ante �eus 
superiores; em poucos anos, o resultado disso forçaria o 
governo a utilizar a força contra eles». 

Mas não muito tempo depois, a escola primária se tomou 
obrigatória na maioria desses paises .. Por que se process�u
essa mudança? Pois vamos ver as explicações que os res�onsa
veis e dirigentes desses paises nos dão. Em 1934, um Jornal 
dos professores da França dizi� o seguinte: 

«Nós, educadores franceses, sabemos aproveitar todas e ca
da uma das ocasiões que se nos apresentam para Inspirar nos 
nossos alunos um ardente amor à Pátria ... Quando ensinamos 
geografia nunca esquecemos de incutir na criança como é 
formosa, �ica e férti.1 a nossa França; ... Fazer patriotas since
ros é também a nossa meta•. 

E Ernest Lavisse; na «História de França»: 

«Para recuperar da Alemanha o que esta nos usurpou ... 
devemos ser bons cidadãos e bons soldados. É para conver
tê-los em bons soldados que vossos mestres vos ensinam a 
história da França». 

Aqui se percebe que a escola serve sempre aos interesses 
dos poderosos. Se a escola puder atrapalhar seus planos, ela é 
proibida; se ela é necessária como «forno de cidadãos dóceis» 
e como fábrica de soldados obedientes, ela é obrigatória durante 
todo o tempo necessário. 

O que se quer mostrar, pois, com os exemplos acima, é a 
mudança que a escola sofre, na medida em que ela se toma ne
cessária ao sistema. O tipo de escola que possuimos hoje, nos pai
ses capitalistas dependentes, é o tipo de escola necessária para 
que o capital possa se expandir e ter muitos lucros. Fundamental-
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mente a nossa escola hoje desempenha duas funções principais: 

1) Preparar mão-de-obra para o capital. Essa é uma tarefa
imediata, necessária apesar de não ser a mais importante. Todas 
as reformas de ensino que aconteceram no Brasil, nas últimas três 
décadas, tiveram como objetivo fundamental a preparação de 
mão-de-obra conveniente ao bom desempenho das indústrias no 
desenvolvimento econômico de nosso pais. Esse objetivo estáclaro nas justificativas das próprias reformas. 

2) Reproduzir as relações de dominação e de exploração.
Para compreender melhor essa função, é necessário discutir a 
ideologia subjacente às diversas teorias de aprendizagem. Pas
s�remos, pois, ao segundo ponto, à discussão da ideologia das teo
rias, tentando mostrar como indiretamente a escola serve à re
produção das relações de produção, principalmente à relação de 
dominação. 
A ideologia das teorias de aprendizagem. 

Todos nós temos nossas teorias de como se aprende e de co
mo se ensina. Mesmo que não sejamos professores, ou mesmo 
que nun�a tenhamos pen�ado nisso, dentro de nós possuímos 
uma teo_na de _como se �nsma e de como se aprende. Fiqu� pen
san_do msso, enquanto discutimos as diversas teorias, e suas ideo
logias, e t�nte, depois, identificar qual a sua teoria de aprendi
zagem e a quem ela serve. 

Pe�samos que se poderia englobar as diversas teorias de 
aprendizagem em duas matrizes principais: 

1) A matriz
_ 
d�s �ondicionamentos, ou comportamental. Os pressupostos prmc1prus dessa teoria são de que a aprendizagem se processa através de estímulos que determinam b · t diz d al , asicarnen e, ap_ren agem, o uno. Os estimulôs vão carregados de det�r-mmado conteudo e é este ·que é transmitido ao al o p_rocessos _são os de imitação e repetição. Conforme O estímcl� as�

;1m tambem a resposta. Os estímulos podem ser positivos e 'issoª� com que� pessoa reproduza o que o estimulo sugere e seja leva a a repeti-lo. Se o estímulo é negativo a pessoa suprime 0 comportamento anterior' ligado a esse estun'ulo. Se formos examinar nossa pedagogia, ou nossa didática �eremJs que ª quase absoluta maioria dos métodos usados sã�asea f os nessa �atriz teórica, do estímulo-resposta. Os professores azem as coisas, dão os exemplos, e os alunos reproduzeme repetem o que lhes é pedido. 
. _Que tipo de homem está por trás dessa teoria? O. homemexigido e suposto por essa teoria não se diferencia. do animal domacaco, por exemplo. Através de estímulos nós faremos com �ue
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um macaco, um golfinho, um rato, reproduzam igualmente os 
comportamentos exigidos. Nada se pede de novo, de iniciativa, 
por parte do aluno. Ele recebe e responde conforme o estímulo 
dado. A quem interessa tal teoria? Interessa a quem
quer um homem repetidor, reprodutor do que lhe é transmitido. 
Se �ºrJ?ºS examinar o mun�o do trabalho no modo de produção 
capitalista, veremos que o tipo de homem necessário ao bom de
sempenho duma fábrica ou empresa é um trabalhador que faça 
as coisas com eficiência e rapidez. Fazer bem e rápido: eis tudo. 
Não precisa pensar, não precisa decidir, não precisa planejar. 
Apenas executar. Aliás, quanto menos pensar, melhor. t nesse 
se.r:itido que aos poucos se vai substituindo o homem pelo robô, 
pois o homem não passa mesmo dum robô, dum autômato. 

A ideologia que se esconde por detrás da teoria dos condicio
namentos é extremamente favorável aos donos do capital, pois 
quanto mais trabalhadores existirem que não pensam, que não 
qu�stionam, mas apenas executam tarefas obedientemente, 
mais lucro e menos problemas a empresa terá. Uma escola que 
desempenhe tais objetivos será a melhor escola para o sistema 
capitalista. O decidir, pensar, criar, é deixado para um pequeno 
grupo de privilegiados, que receberão uma formação dentro de 
escolas privilegiadas, onde não faltarão nem verbas nem recur
sos de todo tipo. Mas serão bem poucos os que podem pertencer 
a essa elite. 

2) A matriz dialoga/,-1 Uma outra teoria de aprendizagem, 
baseada também ein estudos e pesquisas, mostra que aprender 
e ensinar não é apenas o que se disse acima, mas inclui o próprio 
educando. O aprender e ensinar constituiriam uma verdadeira 
«educação», como definimos no inicio. 

Pensamos que Piaget seja um dos pesquisadores que mais 
subsídios tenha trazido para essa nova teoria de educação. Ela 
engloba a primeira, e vai um pouco mais adiante. 

Pela experiência que temos, e Piaget mostrou isso muito bem 
nos livros que escreveu sobre seus filhos, percebemos que em 
nosso contato com o mundo nós criamos certo esquema cogniti
vo, ou esquema lógico, que serve para poder «compreender» 
a realidade com que nos relacionamos. Esse contato com o mundo 
é um processo dialético, composto do que Piaget chama de assi
mi!ação, ou o que vem de fora para dentro, e acomodação, o que 
va_1 de dentro para fora. Nossa mente introjeta a realidade, assi
mila essa realidade, e ao mesmo tempo nossa mente acomoda-se 
a essa realidade externa. Nesse processo dialético de acomodação 
e assimilação, cria-se um certo esquema mental, cognitivo, ló
gico. Esse processo é automático, pessoal. 
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Até aqui nada de especial. O que acontece é s�melh�te, e� 
parte, ao que diz a matriz comportamental. Mas isso amda nao 
é «aprender». . O aprender se dá no momento em que esse esquema lógico,
cognitivo, é ferido, é colocado em contradi��- Nesse momento, 
a pessoa, ela mesma, se obriga a s� re-equilibrar, a �ud� seu 
esquema anterior. Isso é aprender. E a superação qualitativa do 
esquema lógico anterior. Claro que isso é feito também com um 
estimulo, que veio desequilibrar o esquema existente. A diferen
ça, porém, é que o estimulo desequilibrador não possui um con
teúdo em si, e não é o conteúdo desse estimulo que a pesso8: vai 
repetir, como na teoria anterior. A pessoa, ela mesma, ena e 
coloca elementos novos, forjados por ela, na reestruturação 
de seu esquema: esse é o ato de aprender, ato pessoal, autôno
mo. Na primeira teoria, a pessoa é objeto, receptor duma ação; 
nessa teoria a pessoa é sujeito da ação. E a pessoa que aprende. 

E como se ensina? Aqui está a outra grande diferença. Na 
teoria anterior ensina�se dando estímulos, fornecendo elementos 
que serão reproduzidos. Nessa segunda teoria ensina-se fazendo 
a pergunta, colocando elementos contraditórios no esquema já 
existente da pessoa. Ensina-se desequilibrando o esquema da 
pessoa. Enquanto no primeiro caso se dá a resposta, no segundo 
se faz a pergunta, e a pessoa cria sua resposta, reestrutura 
seu esquema ferido pela contradição. 

Há um pressuposto, subjacente a essa segunda teoria, muito 
difícil de ser compreendido por nós, que fomos formados no 
primeiro esquema. Esse pressuposto é sobre «o que é o saber."

Para a primeira teoria, o saber é quantificável, é como se 
fosse algo concreto, objetivo e igual para todos. Como se fosse 
uma mercadoria, que existe objetivamente e que é passada de
um para outro, conservando as mesmas qualidades.

Já para a segunda teoria, o saber é algo pessoal, subjetivo, 
individual,· ú.nico irrepetivel. «Saber», no seu sentido original, 
significa sentir o gosto, perceber o gosto duma coisa. Isso vem
mostrar que o saber é uma experiência. E toda experiência é
única, singular, pessoal, irrepetivel. 

Ora, se a experiência é algo pessoal, singular, não se pode
dizer que há saber mais e saber menos, pois não haverá ponto de
comparação. O máximo que se poderá dizer é que existem saberes
diferentes. Não podemos comparar, então, dois saberes, dizendoque um é maior que o outro, nem que um é melhor que o outro.Não há critério comum, de comparação.

Um filósofo e um pescador possuem saberes diferentes,mas ambos importantes, conforme as circunstâncias. 
Um outro exemplo real. Uma menina de quatro anos escre-
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via seu nome usando quatro letras. Seu nome era Ana, �as não 
tinha nada a ver com o que ela escrevia. Quando se pedia para 
que ela escrevesse seu nome, ela escrevia as quatro letras. Pe
dia-se que escrevesse o nome de sua irmã menor, e ela deixava 
fora meia letra. O nome de seu pai era escrito com letras bem 
grandes. O nome de sua colega, da mesma idade, ela o escrevia 
trocando uma das letras. Na verdade, ela escrevia tudo o que se 
lhe pedisse, sempre dentro duma cei:a lógica, própria dela. 

Estamos chegando ao que nos mteressa. Queremos mostrar 
como a pedagogia, ou didática que usamos, reproduz as relações 
de produção, principalmente a dominação. Vamos supo� que.uma 
professora, formada numa de nossas escolas tradicionais, se de
frontei com a Ana. Ela pede que a Ana escreva seu nome. A 
Ana escreve as quatro letras. Qual a reação espontânea e natural 
da professora? Ela certamente vai dizer: «Está errado, Ana! 
Teu nome é assim ... » E escreveria: Ana. 

O que aconteceu nesse momento? A Ana aprendeu como es
crever seu nome? Certamente não! Se ela fosse obrigada a es
crever cinqüenta vezes o nome «Ana», ela, com certeza, sairia 
escrevendo o nome. Mas não saberia-porque seu nome era Ana, 
e não as quatro letras que ela escrevia. 

Mas uma coisa essa menina teria «aprendido», se por aca
so ela já não tinha aprendido antes. Essa coisa é: no mundo exis
tem dois tipos de gente: os que sabem (a professora), e os que_ não
sabem (o aluno). Pois no momento em que a professora disse: 
«está errado», implicitamente foi isso que e!a «ensinou»: as rela
ções de dominação, onde alguns estão em cima (sabem), e outros 
estão em baixo (não sabem). 

Por que isso? Porque mesmo cientificamente falando não se 
pode «provar» que uns sabem e outros não sabem, como vimos 
antes, pois não existe saber mais e saber menos. O que existem 
são saberes diferentes. Então o que se pode mostrar é que a Ana 
sabe uma coisa, e bem lógica (na sua lógica), e a professora 
sabe outra coisa (dentro duma outra lógica, duma convenção nos
sa). 

Explicando um pouco mais esse ponto: sabemos que �na se 
escreve de diferentes maneiras: em português: Ana; mglês: 
Ann; francês: Anne; em chinês, um sinal ideográfico, etc. Tudo 
isso é fruto de convenção, e convenção arbitrária. A Ana também 
criou uma convenção, para ela: escreveu seu nome com quatro 
letras: «Alem», por exemplo. Isso para ela é um saber, é uma 
experiência dela, baseada numa lógica que ela desenvolveu. 

Agora veja o que acontece quando uma professora chega _ediz:· «Está errado». A professora não se detém em descobnr 
qual a lógica subjacente à menina e qual o esquema cognitivo 
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subjacente ao que ela escreve. Ela simplesmente passa por cima 
e usa uma atitude «dominadora», de quem se julga detentora dum 
saber que deve ser comum a todos. Baseada nessa _convicção (no 
fundo falsa e não científica), ela dá seu juízo sobre o que a Ana 
faz, sem outra razão que não uma atitude de poder, dominação: 
por ela ser professora, e ter estudado, quem sabe. 

É nesse momento que se reproduzem as relações de domina
ção. As relações verticais, de uns por cima dos outros, se dão, na 
escola, principalmente. É verdade que os conteúdos dos livros di
dáticos estão também cheios de ideologias, mas as mais perni
ciosas são as ideologias que são transmitidas na didática, na peda
gogia, na prática de «como» se ensina. 

A teoria didática subjacente à atitude dessa professora é a 
teoria comportamental, que trata as pessoas como objetos que 
devem ser ensinados, padronizadamente, dentro dum saber obje_-
tivo, transmissível do mesmo modo. 

Como seria-, então, uma prática dialogal? 
Tomemos o mesmo exemplo da Ana. No momento em que a 

Ana escreve seu nome (ALEM, digamos), uma professora que 
já refletiu sobre a singularidade do saber, que é uma experiên
cia, e que sabe que «todo erro é lógico», isto é, que por detrás 
do que nós chamamos erro está subjacente uma lógica, essa pro
fessora começaria, através de perguntas, a descobrir qual o es
quema lógico, qual o esquema cognitivo, subjacente àquilo que a 
Ana escreveu. Aos poucos, sempre com perguntas, ela poderia 
ter certas pistas de por que a Ana escreveu seu nome assim. E 
sempre através de perguntas, tentaria levar a Ana a uma contradi
ção, sempre dentro do esquema dela. Dentro de algum tempo, 
certamente não naquele dia, ela poderia mostrar à Ana as contra
dições presentes e estabelecer, aos poucos, uma possibilidade de 
diálogo em termos comuns. 

E aqui �hegamos à palavra principal: diálogo. O diálogo, para 
ser verda�erro! tem de �e dar em igualdade de posições. Isto é, 
o verdadeiro diálogo exige que um esteja ao lado do outro e não
que um se coloque em posição de superioridade como é o caso do 
profe�sor que «está convencido» de que sabe'. O diálogo exige 
respeito total ao mundo do outro, exige verdadeira democracia. 
E somente quando um está ao lado do outro, é possível, na per
gunt� _e resposta,_ a formação e o reconhecimento das posições
c�gmtivas, mentais, de ambos. Nessa reciprocidade, na provoca
çao de u?1 para com o outro, dá-se o verdadeiro diálogo que leva 
ao �rescrmento mútuo, ao conhecimento c;ios esquemas lógicos 
subJacentes a cada um. 

Mas na maioria das veze11 esse diálogo não é estabelecido e 
nem se quer perder tempo na construção e reconhecimento da 
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posição do outro. Cortam-se etapas e em geral o professor julga
se com direito de decidir logo sobre a ação colocada pelo aluno 
julgando taxativamente essa ação: «Está errado!» Essa é a ver� 
<ladeira atitude dominadora, de desrespeito ao mundo interior do 
interlocutor. E isso é feito até propositadamente, pois o aluno, 
de agora em diante, já ficará ciente de que «ele não sabe», que de
ve obedecer aos que sabem, que ele vale menos porque não sabe, 
e que deve fazer tudo o que pedirem dele. Ele passa a cultivar es
sa atitude de submissão e dependência, atitude essa que muitas 
vezes já «aprendera» na familia, e que levará para todas as 
outras instâncias da sociedade: para a igreja, para o trabalho etc. 

Gostaria de terminar com uma consideração muito profunda 
e provocante de Paulo Freire sobre esse assunto. Diz Paulo Frei
re que todo processo educativo deve ser o exercido, a prática, 
d�ma «Páscoa». Por Páscoa se entende, na tradição judaica e 
cristã, o processo de passagem duma situação negativa (no caso 
dos judeus, da escravidão no Egito; no caso de Cristo, de morte) 
para uma situação positiva (liberdade ou vida, ressurreição). 
Diz �reire que_ o verdadeiro educador é aquele que é capaz de 
praticar� Pascoa, isto é, morrer a seus critérios, a seu esque
ma cogmtivo, a seu esquema lógico, sempre que entrar em con
tato com um educando, para poder depois, com o educando, 
ressuscitai; numa nova relação de vida e liberdade. Esse pensa
mento é extremamente evangélico (Cristo já dizia que·é morrendo 
que se vive) e também extremamente cientifico, pois só existe 
verdadeiro diálogo, verdadeira educação, quando se pode com
preender, entender o mundo lógico existente no nosso interlo
cutor; uma vez descoberto e identificado .esse mundo lógico
do educando, pode-se então provoc4-lo, através da pergunta,· 
para que «ele» cresça, «ele» descubra.a verdade. 

Como conclusão, gostaríamos ainda de chamar a atenção 
para a ideologia que poderia estar subjacente a um outro conceito, 
o de professor. Já vimos que o nome que gostaríamos sempre de
u�� no i;>rocesso de aprendizagem seria o de «educação», que sig
�fi�a «trrar de dentro das pessoas algo já existente como potEm
cialidade». Do mesmo modo, o nome que gostaríamos de usar. 
para quem está engajado ness.a prática é o de educador. Com isso 
evitaríamos o nome de «professor», que na sua etimologia sigmfi
ca algo um t�to equivoco: «falar na frente das pessoas». Há. 
muitos professores que na realidade fazem o que a palavra signi
fica: ficam faz.endo discursos diante dos alunos, sem nunca esta
belecer um diálogo. Numa aula de 60 minutos, ficam falando 
45, não deixando que o educando possa também dizer sua palavra: 
Isso leva, pela própria prática conseqüente, ao estabelecimento 
de relações verticais, dominadoras. O verdadeiro educador ao 

. 
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contrário, é o que sabe fazer a pergunta, no momento exato, colo
cando o aluno em contradição, obrigando-o, assim, a solucionar 
ele mesmo essa contradição e colocando-o num processo de ca
minhada autônoma, independente.:€ essa prática que leva a uma 
educação autônoma e libertadora. 

Percebe-se, de tudo o que se disse, que não é fácil ser um 
bom educador. A verdadeira educação exige uma conversão pro
funda dos que nela estão engajados, uma mudança profunda de 
atitudes, um respeito muito grande pela pessoa e pelo saber (ex
periência) da pessoa que está conosco. Um sistema autoritário não 
pode aceitar uma prática educativa dialogal, pois cedo ou tarde 
ess9: prática iria questionar as relações básicas, fundamentais, 
do sistema. 

E âqui se coloca a grande força duma prática educativa 
dialogal: ela leva à mudança das relações existentes na socieda
de, pois ela fornece um novo modelo de vivência social. O que leva 
na realidade à mudança duma sociedade são as novas práticas 
que são vividas e incentivadas entre as pessoas. De nada adian
tam belos discursos, cheios de propósitos e palavras libertadoras, 
se a prática é dominadora. Mas se numa escola, educadores e 
educandos se propuserem a vivenciar e promover novas relações 
sociais, baseadas na igualdade, no respeito, no diálogo, então 
sim, essa soci�dade começa a mudar. As pessoas que se acostu
mam a uma prática democrática vão levar essa prática às outras 
situações sociais em que elas vivem: às igrejas às familias 
aos locais de trabalho. Eis a grande chance duma e;cola: ela pod; 
ser o �oc� onde se forjarão novas vivências verdadeiramente 
comll;11�nas, de onde poderão surgir transformações profundas 
e rad1crus em todo o corpo social. 

CAPÍTULO XIV 

O APARELHO IDEOLÓGICO DA FAMÍLIA 

A familia é a primeira instituição com que uma pessoa en
tra em contato em sUa vida. E ·ela a acompanha, duma maneira 
ou outra, até sua morte. Direta ou indiretamente, ela está sempre 
presente. 

Muita coisa já se escreveu sobre familia. Gostaríamos de 
explorar um pouco alguns aspectos escondidos, silenciados no 
referente a·esse aparelho ideológico.· 

A grande questão que deve ser discutida é: qual o verdadeiro 
papel que a familia executa? Será que é somente o de procriação, 
desenvolvimento, socialização e manutenção dos filhos? .Não ha
verá outras funções? 

Queiramos ou não, a familia recebe grande influência do mo
do de produção em que está inserida. As relações básicas duma 
sociedade irão influenciar, direta ou indiretamente, a estrutura 
familiar. E é isso que gostarlamos de mostrar. 

No modo de produção capitalista, a familia que não é cons
ciente, 9-ue não se vigia, prepara os elementos para a produção, 
fo�a cidadãos de acordo com as necessidades do sistema. 

Toda a discussão que fizemos no capitulo anterior (sobre a 
escola) pode ser adaptada agora à familia. Há duas práticas edu
cati_vas básicas: a condicionadora, que forma para a dominação; e·
a dialogal, que forma para a liberdade. No exame da maioria de 
nossas familias percebemos que elas reproduzem relações de 
poder da sociedade em que vivem. Assim, na maioria das fami
lias cabe ao marido e pai o m_áximo de autoridade. Da. mulher 
sempre se espera submissão ao marido e dentro de casa ela exer
ce relativo poder sobre os filhos. Mesmo entre os filhos, estabe
lece-se uma hierarquia de poder: o mais velho manda no mais 
novo' e o filho homem manda na filha mulher. Esse é um exemplo 
claro_ de relações de dominação que se estabelecem por dois cri
tério�: 

. -l) O critério de idade: quem é mais velho, pode mais e sabe 
majs._ Assim como na es�ola o professor sabe mais -que o aluno, 
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na familia o adulto sabe mais que a criança. Como vimos no capí
tulo anterior, isso é falso, pois todo saber é uma experiência e 
não há saber maior ou menor: há saberes diferentes. O adulto 
sabe uma coisa, o jovem sabe outra. Se o critério de saber é a ida
de, as relações se tornam verticais, não dialogais. 

2) O critério sexo: o homem manda mais que a mulher. Para
os homens são permitidos certos comportamentos, certas regalias, 
que de nenhuma maneira são permitidos à mulher. Dentro do 
processo de socialização primária, o menino já é educado diferen
temente, para ser «o chefe», para decidir, tomar iniciativa. A me
nina vai cuidar das coisas de casa, vai «servir» ao marido, cuidar 
das crianças. Mais uma vez as diferenças sexuais servem para a 
reprodução das relações de dominação, pois quando se chegar ao 
trabalho, teremos novamente essas diferenças já consagradas e 
legitimadas. No trabalho, a mulher, como regra, vai receber me
nos, mesmo que faça o mesmo trabalho que o homem. O impor
tante é que se mantenham as hierarquias de poder, que as rela
ções se estabeleçam verticalmente. 

Tendo ainda em mente a discussão feita no capitulo anterior 
sobre a importância de se respeitar o saber dos outros e da im
portância em se estabelecer relações de igualdade, para que pos
sa haver um verdadeiro diálogo, trazemos aqui um exemplo acon
tecido em nossa prática profissional: 

Fu� convidado para uma palestra para um grupo de mais de 
60 casais. Quando vieram me buscar, já foram me dando umas in
s�uações do q�e de�eria falar

_. 
O assunto era «conflito de gera

çoes». No �ho, iam-me dizendo: «Pois veja o Sr. os jovens 
que temos hoJe: tomam drogas, saem sozinhos de noite não dão 
satisfa�ão a ninguém do que fazem, não têm responsabilidade». 
Percebi que seria difícil a tarefa. Ao iniciar a conversa fizemos 
um acordo de que nós falaríamos de nós mesmos dos' adultos 
pois os jovens não estavam mesmo presentes, e nã� fazia sentid� 
f�lar d_os aus�ntes. �os poucos tentei colocar, sempre em termos 
c1entif1cos, a, rmposs1bilidade de se provar que há um saber maior 
0� melhor, e ?n:1 sab�r menor ou pio:r: que o saber é uma experiên
cia pessoal, umca, smgular. Que existiam isso sim saberes di
ferentes. E que os jovens, apesar de tud�, també� tinham um 
�a�er e _que seu sa?er tinha fundamento, tinha uma lógica. A 
u?,1ca atitude i;,laus1vel, coerente, seria tentar estabelecer um 
d,alog� com o Jovem e que o diálogo implicava numa igualdade 
de posições:. um ao lado do outro, respeitando cada um o saber 
do o�tro e, através da pergunta e questionamento •tentar com
pree�der o esquema.lógico _existente em cada uma dás partes. Es
se _dialogo seria_ mmto ennquecedor, e seria a prática dà verda
deira democracia, dum lado, e do que o Evangelho nos sugere, 
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de outro; pois, segundo o Evangelho, se temos um só Pai, somos, 
conseqüentemente, todos irmãos e não há ninguém que é mais
irmão que o outro. ' 

A estas alturas da conversa, alguém, do fundo da sala, gri
tou: «Quero falar!» Alguns estranharam, mas o senhor repetiu 
o grito: «Quero falar!». E veio vindo para a frente do grupo.
Estava um tanto alterado, e iniciou sua colocação que demorou 
mais que quinze minutos. Após ter confessado que o que tinha 
sido dito era, realmente, o que deveria acontecer, acrescentou 
que tinha um exemplo pessoal para provar isso. Faziam seis dias 
que sua filha tinha saido de casa e, após três dias, ele comunicou 
o fato à policia, mas a policia não a encontrara. Quando a policia

· chegou a sua casa e perguntou qual o nome todo de sua filha, 
ele não soube responder e teve de recorrer à mulher para que ela
dissesse o nome todo. Ao perguntar a idade da filha, ele também 
não sabia e teve de chamar novamente a mãe. E assim por diante.
Entre outras coisas que ele falou, disse que não se lembrava de 
ter prestado atenção a alguma coisa que a filha lhe tivesse dito. 
Porque, em casa, quem mandava era ele, e os outros só tinham de
obedecer. Na mesa; o único que falava era ele, e a mulher, com 
a permissão dele. Os filhos deveriam escutar calados. 

Era até de estranhar que a filha (com 18 anos já) tivesse
agüentado durante tanto tempo uma situação tão dominadora e 
autoritária. Numa situação dessas até se compreendia que ela 
tivesse abandonado a familia. 

Mas o que esse senhor narrou, em parte acontece com to
dos nós. Todos temos, dentro de nós, relações de dominação. Nós 
fomos formados dentro de relações autoritárias, reprodutoras 
do sistema; sem nos darmos conta, respiramos, comemos, bebe
mos, digerimos, sonhamos relações de dominação. Automatica
mente, as transportamos para todos os ambientes e instâncias. 
Assim, por exemplo, qual o adulto que não pensa que sabe mais 
que o jovem? Qual o professor que não acha que sabe mais que o 
aluno? Qual o padre que não acha que sabe mais que o povo? 
Cientificamente falando, não se pode provar que o saber de um é
maior do que o saber de outro. Agora, no momento em que nos 
apresentamos diante dos filhos, alunos, ou povo com a convicção 
de que sabemos mais, não é necessário que digamos mais nada: 
a simples atitude já é de dominação. Ela extravasa de todos os 
nossos gestos·, nós a expelimos de todos nossos poros. Somente
uma pessoa que se vigia IDomento a momento, que se pergunta 
a razão e o sentido de todos seus gestos e ações, pode desen
volver para si mesmo e para as pessoas, com as quais se relacio
na, relações igualitárias, democráticas, dialogais.

É interessante também prestar atenção sobre a influência que 
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o sistema global exerce sobre as próprias relações que levam duas
pessoas a viverem junto. Todos achamos que as pessoas casam
porque se enamoraram, se apaixonaram. Mas por detrás do fato
de se enamorar e apaixonar estão muitas influências bastante
concretas e materiais. Em primeiro lugar, quem toma a iniciati
va é o macho, com a fêmea sucumbindo graciosamente às arreme
tidas do parceiro. Quem determinou esses papéis? E se formos
examinar os que chegam a casar, vamos ver que existe uma
grande correlação entre renda, posição social, status e casamento.
Será isso também fruto da paixão? Ou existem algumas regras
misteriosas que coordenam essas variáveis? Por que essa estra
nha correlação de classe? Por que rico casa com rico, pobre com
pobre, branco com branco, preto com preto? Qual a verdadeira
razão de muitas pessoas irem à Universidade, e a tal Universi
dade especifica? Será que a verdadeira razão é mesmo fazer um
curso superior? E por que abandonam o curso logo depois que
conseguem casar? Por que certas mães só deixam as filhas, ou
os filhos, freqüentar certas reuniões com certas pessoas? Por que
a flecha de Cupido só funciona dentro de determinadas circuns
tâncias, e por que Cupido é tão determinado por certos critérios
de classe, status, raça, cor, religião, etc.?

Um olhar ainda mais escrutinador à essência da questão vai 
desvendar coisas ainda mais interessantes. Esse exemplo nos po
de ajudar a provocar e questionar mais um pouco. Um grupo de 
três professores, casados, duma determinada universidade (nos 
Estados Unidos) resolveram socializar um tanto suas familias. 
Decidiram · morar numa· cã:"�;;: � e- colocar em comum 
as coisas que pudessem. Sendo que as familias não eram tão 
g��n_des (dois c?sais com dois filhos e um com um filho), não foi 
d1ficil consegmr uma casa em que todos pudessem ficar. 
Tudo o que fosse repetido, eles iam dispensando e vendendo. 
�os pouc�s, foram se dando conta da grande descoberta que 
tmharn feito. Em vez_ de cinco carros, eles ficaram com três. 
Em_vez de sete geladerras,eles ficaram com duas. Em vez de três 
asprra?or�s .�e yó, três batedeiras, três máquinas de cortar gra
ma, tre� liqmdificadores, etc., eles reduziram tudo a uma unida
de_. <?s fil_hos e�tudav� e brincavam juntos. ·se um casal quisesse
sair a noite, nao precisava pagar alguém que cuidasse dos filhos. 
Os professores, em vez de comprar três livros iguais compra
va� um. Sua biblioteca se tomou das melhores. Eles p�diam dis
cutir os problemas em conjunto e a maioria dos alunos de pós
gr�duação queriam ser orientados por um desses professores
pois alé� duma_ b�blioteca excelente, quando um não pudesse'.
o outro o substitui�. �as o mais interessante foi o seguinte:
começou a sobrar dmherro. Os gastos se reduziram a menos da
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metade. Com isso eles podiam investir. mais nà pesquisa, em li
vros e equipamentos melhores. Os próprios filhos mostravam 
mais satisfação e um desenvolvimento mais normal e sadio. En
fim, houve uma mudança muito grande para melhor na vida des
ses três casais. 

Esse fato nos leva a refletir sobre a influência que o sistema 
global exerce inclusive na formação e vivência das familias. 
A filosofia do sistema capitalista é a individualização das pessoas 
e das familias. Através da competição, as qualidades individuais 
são privilegiadas e as relações associativas são colocadas em se
gundo plano. Além disso é muito interessante para o sistema eco
nômico que se consuma a maior quantidade de produtos pos
sível. Para isso cada familia, mesmo que sejam só duas ou três 
pessoas, torna-se um agente consumidor. Cada familia passa a 
ter toda a parafernália de objetos que dia-a-dia são inventados e 
introjetados nas pessoas através duma propaganda maciça, que 
cria necessidades, a maioria das vezes totalmente supérfluas. No 
momento em que diversas familias se unirem, o consumo desses 
objetos familiares diminui, e com isso o sistema não lucra como 
poderia lucrar. 

Mas o que acontece com a escola e com as outras instituições 
pode acontecer também com a familia. Ela pode se tomar um 
agente transformador na medida em que conseguir estabelecer e 
criar novas relações, igualitárias e dialogais, entre seus mem
bros. A familia é, na verdade, o momento essencial e primeiro na 
estruturação da personalidade das pessoas. A vivência familiar 
será, conseqüentemente, a base fundamental que possibilitará 
uma ruptura com as práticas normais do sistema, caso as pessoas 
da familia tomarem consciência dessas relações estruturais do 
sistema e decidirem estabelecer a prática de novas relações. 

Como você já estará percebendo, há uma estreita ligação en
tre a família e a escola, e entre essas duas instituições e as outras 
que analisaremos posteriormente, como a religião, os meios de 
comunicação etc. Muitas vezes o trabalho libertador da familia 
é frustrado pela escola, e vice-versa. Mas em cada situação ins
titucional é necessário que se estabeleça a luta para a transfor
mação das relações básicas do sistema, e o surgimento de dife
rentes práticas de vida, democráticas e dialogais. O ideal seria 
que as instituções todas trabalhassem unidas interligadas numa 
colaboração mútua. 

' ' 



CAPÍTULO XV 

O APARELHO IDEOLÓGICO DAS IGREJAS 

Muitas pessoas podem estranhar qué as igrejas possam ser 
um �parelho ideológico a serviço da reprodução das relações de 
dommação, no caso do sistema capitalista. Se você leu com 
atenção os capítulos sobre escola e sobre familia, já poderá 
perceber que determinadas igrejas poderão muito bem se colocar 

a serviço da reprodução dessas relações básicas do sistema, 
quando não forem criticas e não se derem conta de todas as 
consE:_qüências que seu trabalho pode acarretar. 

E preciso ficar claro que nossa abordagem aqui se restringe 
ao campo especifico duma critica sociológica do fenômeno 
r�ligioso e especificamente da instituição igreja. A crítica socioló
gica da re_ligião ajuda a própria igreja a purificar-se, a questio
nar-se, a limpar-se de capas e cargas históricas que a deixam de
formada e ?bsoleta. -Além disso,. o agente religioso, chame-se 
el� c?mo quiser: teólogo, místico ou crente, não nasceu já teólogo, 

- II:1s�1c� ou cr�nte. Ele existiu como _pessoa, num contexto sócio
histónco particular, e como tal poderá ser estudado pelo aparelho 
escrutinador do sociólogo. Ele tem de se perguntar em primeiro 
lugar quem ele é. E se ele, de certo modo não puder neutralizar

est� in�uência disturbadora, seu trabalho �oderá ficar totalmente 
preJudicado. 

. O que se diz do agente religioso, vale para a própria insti
tmção histói:ica �a igreja que, através dos tempos, se vai cristali
z�ndo: e c�1st�ando determinadas relações que são fruto de 
situaçoes h1stóncas especificas. Essa armação histórica pelo fa
to ���mo de ser histórica, é relativa, e não pertence à es�ência da 
religi�o como_ tal. E é trabalho do sociólogo examinar como essas 
relaçoes surgiram e se estruturaram, a quais mteresses elas res
�o�dem ou responderam, e mostrar, com isso, os aspectos ideo
logico� '!ue se escondem por detrás de certas estruturas e práti
cas relig10sas. 

Peter Berger nos dá uns exemplos muito interessantes 
desse fato. Para determinados países, por exemplo, a freqüência 
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a igreja pode· ser correlacionada quase rigorosamente com as 
estratificações sociais: a atividade religiosa caracteriza os traba
lhadores de «colarinho branco» (pessoas que têm empregos me
lhores, não sujam as mãos); os operários braçais, os proletários, ··· 
dificilmente vão à igreja. O que se vê então é uma relação entre a 
fé de uma pessoa, digamos, na Trindade, e sua renda anual: 
abaixo de certo nível de renda, parece que não existe mais fé ... 
Pois é a sociologia que vai perguntar como surgiu essa estranha 
correlação estatística entre renda e salvação 1 

Um exemplo interessante, também, que vai revelar as possí
veis ideologias de determinadas organizações religiosas é o conta
do por Berger: 

«Digamos que numa sociedade primitiva algum alimento ne
cessário só possa ser obtido viajando-se por mares traiçoei
ros, infestados de tubarões. Duas vezes por ano, os homens 
da tribo partem para buscá-lo em suas precárias canoas. Su
ponhamos que as convicções religiosas dessa sociedade 
incluam um artigo de fé segundo o qual todo homem que dei
xar de participar dessa expedição perderá sua virilidade, 
exceto os sacerdotes, cuja virilidade é mantida por seus sa
crifícios diários aos deuses. Essa convicção cria uma motiva
ção para aqueles que se arriscam na viagem perigosa e pro
porciona simultaneamente uma legitimação para os sacerdo
tes, que ficam sempre no bem-bom. E desnecessário acres
centar que é bem provâvel que foram os sacerdotes quem ln
ventaram a teoria. Em outras palavras, suspeitaremos que 
estamos diante de uma Ideologia sacerdotal.. . 

Esse exemplo é muito bom para nós podermos começar uma 
análise crítica das diversas instituições e estruturações religiosas 
que diáriamente vão aparecendo em nossa sociedade. 

· 

Seguindo a pesquisa e a conceituação de Enrique Dussel, 
pensamos que se poderia, com muito proyeito, tentar distinguir 
dois tipos fundamentais de religião. E isso exatamente pelo fato 
de essa religião poder ser usada e instrumentalizada por diferen
tes grupos. Com essa distinção, ficaria bastante fácil a análise 
critica dos diversos grupos religiosos q�e vão surgindo dia-a-dia 

· em nossa sociedade brasileira.
1) A religiao· como superestrutura. A religião é superestrutu

ra! quando se torna um conjunto de mediações simbólicas e gestos
rituais, quando se torna doutrina explicativa do mundo, a serviço 
de nações e impérios. Se formos analisar a história, veremos que 
todo� os impérios e ditadores tentaram absolutizar seu poder,
para poder dominar todos os seus súditos. Absolutizando o poder, 
também o divinizaram, e se tornaram assim imperadores e deu
ses. Faraó, por exemplo, era também Deus. Ele necessitava da
religião para sua legitimação, e necessitava das pessoas sacrifi-
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cadas, torturadas, escravizadas, para seu culto. O mesmo se pode 
dizer dos imperadores romanos. Eles não queriam reconhecer 
que seu império era histórico, finito. Faraó sacrificava os judeus, 
os césares sacrificavam os cristãos. Se formos chegar mais adian
te, veremos os imperadores de Espanha e Portugal, de direito di
vino, sacrificando os índios e escravos. E se chegarmos até nossos 
dias, veremos novamente o imperialismo capitalista ou totalitá
rio, necessitando, para seu culto, da tortura, escravização e morte 
de milhões de pessoas do Terceiro Mundo. Tudo isso para provar 
que eles são deuses, sendo o «dólar» o seu sinal: «ln God we 
trust». 

Nesse sentido a religião se torna o ópio do povo. É a ideologia 
que justifica o sistema e dá coerência absoluta, teórica, além de 
toda a critica ao poder. Os que se levantarem contra esse sistema 
são tachados de ateus, de irreligiosos, desonestos, ilegitimos. 
Desde Sócrates, que devido a sua educação libertadora era acusa
do de ensinar falsos deuses, até declarações de nossos ditadores 
latino-americanos que torturam e matam em nome do cristianis
mo, assistimos à disseminação dessa religião estatal, que endeu
sa, fetichiza e absolutiza o sistema. Essa é a religião acrítica, 
domesticadora, alienadora, instrumento ideológico do imperialis
mo, que usa o nome de Deus para poder melhor dominar e explo
rar. 

Essa religião superestrutura! não precisa ser apenas de im
peradores e reis. Ela pode existir dentro das próprias' instituições 
que se dizem religiosas, e mesmo cristãs. 

Pode-se colocar junto com essa categoria de religião todas 
aquelas que servem aos interesses dos donos do poder. Uma reli
gião que não possui uma postura critica diante do social, que não 
contém em si a possibilidade de denunciar a absolutização do po
der, a corrupção que decorre desse poder absoluto, e a dominação 
e opressão que são resultado dessa situação estrutural, não deixa 
de ser superestrutura!. Quando um regime autoritário e domina
dor se sente bem com determinado grupo religioso, e vice-ver
sa, pode-se começar a suspeitar que tal religião esteja servindo 
aos interesses dos poderosos. E mesmo quando determinados 
grupos religiosos, na sua cosmovisão, na sua explicação do uni
verso, colocam a raiz de todos os males na vontade dos deuses, 
ou desacordo entre, os deuses (umbanda), ou colocam a solução 
de todos os problemas no «entregar-se a Jesus» . (protestantes 
n�vos),esquecendo-se da ação concreta que decorre desse compro
misso, _d�ve-se perguntar seriamente a que interesses esses gru
pos relig10sos estão servindo. Não est.ão eles servindo aos interes
ses dos grupos do poder e transformando-se em instrumento ideo
lógico para legitimação, perpetuação e reprodução desses grupos? 
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2) A religillo infra-estrutural: a essência da religião infra-es
trutural é o reconhecimento da relatividade das coisas, do criado. 
Ela não se situa na instância ideológica, mas é posição, atitude, 
praxis. Ela é utópica (veja o último capitulo), é uma posição 
de antecipação criadora e de critica ao presente (ela é uma posição 
critica diante do modo de produção da formação social atual) e 
de critica ao futuro (é posição critica diante do modo de produção 
a organizar-se na formação social que virá). Ela é anti-fetichista, 
pois mostra a precariedade, transitoriedade de tudo o que é histó
�ico, principalmente dos sistemas sociais que se dizem absolutos, 
eternos, divinos. Nesse mesmo sentido ela é «atéia» de um sis
tema que se diz divino, ela não aceita um deus terreno, um poder 
absoluto. Ela desmistifica e relativiza os impérios e os ditadores. 
Os judeus eram sacrificados por não aceitarem a divindade do 
Faraó. Os cristãos eram sacrificados por não quererem adorar o 
imperador. Os povos latino-americanos são sacrificados e tortura
dos por não aceitarem a idolatria das Leis de Segurança Nacional, 
que são atualmente os novos deuses nacionais, a serviço do impe
rialismo internacional. Não é por acaso que os bispos latino-ame
ricanos chamam a Doutrina da Segurança Nacional de idolatria do 
poder. A religião infra-estrutural é um ateísmo de tal «deus", 
que em sua essência é o dinheiro, o lucro, o capital fetichizado. 
Esse «deus» nega o Deus-Outro, que é assassinado, torturado e 
morto no índio, no negro, no amarelo (Vietnam), no pobre do Ter
ceiro Mundo, no oprimido dos países sub-desenvolvidos. O gran
de pensador Emest Bloch, nesse contexto, diz que apenas um 
ateu (anti-fetichista) pode ser um bom cristão. 

Como se pode ver através da história, esses dois tipos de 
religião sempre estiveram presentes. Ao lado da religião do po
der, coloca-se a religião da libertação. Ao lado· da: absolutização 
do poder faraônico, os judeus procuram vencer essa dominação 
e procuram liberdade. E Deus os acompanhou. Na divinização do 
império romano, os cristãos vieram mostrar a relatividade do po
der dos césares, e pregar a fraternidade universal dos povos, 
raças e classes. Contra o absolutismo dos imperadores medie
vais «de direito divino», surgiram os grandes missionários que 
deram sua vida em defesa do negro e do índio. Num, mundo dividi
do entre opressores e oprimidos, entre capital monopolista e tra
balho explorado, entre Primeiro e Terceiro Mundo, os pobres co
meçam a se organizar, em comunidades de base e mil outras for
mas de associação, para denunciar e protestar contra os novos 
deuses do «imperialismo internacional do dinheiro», protegidos 
pela «religião» das Doutrinas da Segurança Nacional. Os pobres 
vão em busca de fraternidade e libertação. 

Nessa nossa discussão sobre religião
! 

talvez tenha ficado 
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mais claro como os aparelhos ideológicos todos contêm sempre 
sua contradição. Dentro duma escola dbmesticadora e manipula
dora, podem estabelecer-se relações sociais que levem a uma 
transformação, que propiciem uma verdadeira educação. Dentro 
duma familia, que muitas vezes não passa dum laboratório onde 
se preparam os trabalhadores obedientes e submissos para a mão
de-obra necessária ao capital, podem estabelecer-se relações ver
dadeiramente revolucionárias, criadoras de novas possibilidades 
de vida social mais fraterna e democrática. Assim também nu
ma igreja, ou numa religião: esses grupos religiosos podem ser, 
simplesmente, locais onde são legitimadas, reproduzidas e sacra
lizadas as estruturas e relações capitalistas de dominação e explo
ração; mas pode dar-se a contradição: de repente os grupos reli
giosos tomam-se centros de oração, reflexão, culto e duma práxis 
libertadora; tomam-se locais onde se denunciam os falsos deuses 
do dinheiro e do poder; locais onde se desmistificam os sistemas 
absolutos e totalitários; tomam-se locais de protesto contra a mi
séria real, de denúncia profética dos males; e principalmente 
tornam-se locais onde há uma práxis, uma caridade, uma prática 
que é serviço efetivo ao irmão oprimido e preso pelo pecado social 
das estruturas. 

Deixo aos leitores uma pergunta: no estudo da religião, qual 
o critério mais útil e mais frutuoso: discutir religião a partir de sua
denominação, isto é, fazer um estudo sociológico das religiões
mostrando as diversas seitas, denominações religiosas, seu nú
mero, sua origem; ou estudar a religião a partir de seu papel na
manutenção, reprodução, ou transformação da sociedade? É
mais frutuoso para nosso trabalho classificar as religiões (cat.ólica,
protestante, espirita), ou ver como dentro de cada denominação
ela é ou superestrutura! (ideológica); ou infra-estrutural (liberta-,
dora)? Então: quais os interesses em se estudar a religião somente
a partir da denominação? E será que isso nos ajuda em algo, ou
me esconde o principal? Responda você mesmo.

CAPITULO XVI 

O APARELHO IDEOLÓGICO DOS SINDIÇATOS 

A primeira vista, muitos poderão se perguntar, estranhan
do: «Mas como? Então o sindicato é um aparelho ideológico? Sem
pre pensei que o sindicato fosse para defender os trabalhadores». 

Pois é isso que queremos deixar claro. Uma coisa é o que o 
sindicato deveria ser, por própria definição. Outra coisa é como 
ele é instrumentalizado, por grupos interessados, para que não 
sirva aos interesses dos sindicalizados, mas a outros interesses. 

Vamos primeiro ver o que é sindicato. Depois veremos como 
ele se mostra, na realidade, em nossa sociedade capitalista 
brasileira. 

1) Que é sindicato?
O Sindicato é uma organização livre e autônoma de pessoas

com a finalidade de defender e promover seus direitos. 
O sindicato pode ser uma organização de qualquer tipo de 

pessoas; tanto patrões como empregados têm o direito de se orga
nizar. A principal finalidade, porém, é a defesa dos direitos des
sas pessoas, é a reivindicação de seus direitos. 

O importante, de qualquer modo, é insistir nas qualidades 
dum verdadeiro sindicato: o sindicato deve ser livre e autônomo. 
Livre: entra quem quer, sai quem quer. Autônomo: independente, 
soberano, podendo discutir em pé de igualdade com qualquer 
outro sindicato ou organização. 

Há muitas pessoas que, ao pensar em sindicato, logo o ca
racterizam como sendo uma organização esquerdista, e às vezes 
até subversiva. Essas pessoas acham que o sindicato sempre é 
contra os interesses fundamentais do pais, é sempre contra os 
interesses nacionais. 

É importante examinar essa idéia, pois aqui se esconde o 
maior problema para a organização dos sindicatos. O grupo domi
nante, que dita normas e impõe sua ideologia, criou essa imagem 
de sindicato como sendo contra o Estado, ou a Nação. Pelo fato de 
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os sindicatos·serem, ou quererem ser, autônomos, _d�fenderem o_s
interesses dos trabalhadores, eles os julgam perm�iosos, negati
vistas e chegam assim a igualar o ser contra o capital ao ser con
tra a �ação. t que os donos do capital, que na realidade são os 
donos da nação, se julgam a naç4o, s6 eles .. Então, qu�m é contra
eles, ou contra um governo criado, mantido e mamp�do por 
eles é conseqüentemente, contra a nação! Dessa maneira, atra
vés da

1

educação, e mesmo através da religião (w:na religião �ue 
. eles usam como arma ideológica para manter as pessoas obedien� 
tes e quietas), eles tentam igualar a a�o do sindicato como sendo 
uma ação desordeira, como sendo v10lenta, de gente que não 
aceita nada, que é sempre do contra. O sindicato fica assim com 
uma conotação e uma marca negativista, de gente que nunca está 
contente. As «pessoas de bem», as «pessoas religiosas», as «pes
soas boazinhas» não devem se metei: com desordeiros e arruacei
ros que s6 fazem greve e prejudicam a ordem estabelecida! 

Na prática se vê como essa tática funciona; Grande parte dos 
adeptos de religiões mais espiritualistas (os crentes, por exem
plo), como at.é mesmo muitos padres e freiras, acha que participar 
em sindicato não é coisa para eles, apesar de serem trabalhadores 
como qualquer outro. Eles se esquecem, inclusive, da própria 
orientação da Igreja Católica, no caso. Tanto o Papa João Paulo 
Il, como os documentos dos bispos latino-americanos e brasilei
ros insistem na importância e necessidade dos cristãos participa
rem dos sindicatos. O Papa chega a dizer que o sindicato, a orga
nização, é o instrumento imprescindível dos trabalhadores. Im
prescindível quer dizer necessário, indispensável. 

.. 

É evidente que o sindicato sempre deve estar a serviço do 
. bem comum. Se ele não estivesse a serviço do bem comum, mas 1 
curasse apenas promover e ajudar um grupo, em prejuízo eviden
te dos outros grupos, ou em prejuízo evidente da nação como um 
todo, nesse c�o, sim, o sindicato estaria extrapolando seus direi
tos. Os sindicatos devem procurar o bem comum, a justiça. E 
quando essa justiça não acontece, ai deve entrar o trabalho do 
sindicato. Se para se fazer justiça um. grupo tem de renunciar a 
privilégios, paciência! .f: o bem comum que exige que se procure 

. o bem-estar do maior número possível de pessoas. E é uma pena 
que grande parte das vezes não se consiga chegar a solucionar 
os problemas pacificamente, através de conversações, mas é 
necessário chegar a ações mais drásticas e duras, como manifes
tações e greves. Se a causa é justa, a greve é justa, caso "nlo haja 
outro meio de solução. Os culpados da greve não sã9, na maioria 
das vezes, aqueles que a fazem, mas quem obriga a parte contrá
ria a faz.é-la, por não propiciar e desenvolver relações de justiça. 
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2) O sindicato no Brasil

Entramos aqui num terreno um tanto complexo. Para _se
entender bem o que seja o sindicato no Brasil, é necessár�o, 
antes de tudo, saber que relações existem dentro de nossa socie
dade. E isso nós já discutimos ao analisar .º modo de p�odUC5:0 
capitalista. As relações fundamentais, básicas,. essenciais _(pois 
se dão na produção e sem produção nenhum sistema subsiste), 
são: 
a) Dominaç4o: 1 alguns são «donos" dos meios de produção, do
capital, que produz riqueza. Sendo donos das coisas, acabam
sendo donos das pessoas, pois no momento em que uma pessoa 
necessita trabalhar para viver, ela vai necessitar dum meio de 
produção. E sendo que os meios de produção estão nas mãos _de
alguns o trabalhador está dependente dos que possuem os meios 
para �der sobreviver. A dominação passa, pois, a ser também 
uma dominação política e social. 
b) Exploração:\sendo que «o trabalho é a fonte única das riquezas»
(Leão Xlll), os donos do capital se enriquecem na medida em que
se apropriam de parte da força de trabalho dos trabalhadore�; 
a única coisa que pode ser explorada é o trabalho humano, pois 
s6 ele produz riqueza. 

Essas relações vão estabelecer um sistema de classes, como 
já vimos (veja o capitulo 9).1 Não são os trabalhadores que criaram 
ou que desejam as classes sociais. _As classes sociais, o capital� otrabalho foram criadas fundamentalmente pelos donos dos meios 
de prod�ção no momento em que deles se apropriar�. A bem �a 
verdade deve-se dizer que nenhum trabalhador deseJa uma socie
dade de.classes. Mas na realidade concreta elas existem, e seria 
muita ingenuidade negar esse fato. Pois é a partir dessa realid,ade 
concreta de classes que se deve compreender e discutir o sindi
cato. Fora dessa perspectiva, nada pode ser esclarecido. 

Numa sociedade de classes, a classe dominante apodera-se 
do Aparelho de Estado para colocá-lo a seu serviço. Numa socie
dade de classes, o Estado é a classe dominante. Pode ser que den
tro da própria classe existam facções de classe, e uma facção do
mine sobre outra. Mas quando a contradição fundamental se 
mostra (a contradição capital-trabalho), os donos dos meio� de 
produção (capital), mesmo divididos em facções para dommar 
o aparelho de Estado, formam imediatamente uma aliança para
garantir o poder. . Agora pode-se entender o sindicato no Brasil. �ando se <;hz 
que o sindicato não é livre nem autônomo, quer-se dizer que o sm� dicato no Brasil (isto é, o sindicato dos trabalhadores) não está 
sob o domínio dos trabalhadores, mas sim do Estado, .que, na prá
tica, é o capital. E o Estado (diga-se: o capital) não larga mão 

' . 
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de maneira nenhuma desse aparelho, pois é o decisivo, o mais _ne
vrálgico de todos. Isso se torna claro, pois o sindicato é a organiza
ção dos trabalhadores a partir do trabalho, e o trabalho é tanto «a 
chave da questão social», no dizer de _João P�ulo Il, como também
é «a chave da solução da questão sOCial». P01s se é o trabalho que 
faz tudo, produz toda a riqueza, no momento em que os que tra
balham puderem ser autônomo_s e donos de sua_ produção, eles
conseguirão sua liberdade. Por isso o Estado (capital) pode largar 
mão de tudo, menos do controle do trabalhador, organizado 
em seu local de trabalho. Aqui está a questão fundamental e 
central de toda a problemática social. 

A própria história do sindicalismo bras_ile!l"o é in�ressante. 
Nos inícios do nosso século chegaram a existir organizações de 
trabalhadores e sindicatos que realmente eram autônomos. E 
chegaram a modificar em parte a estrutura social. Mas a partir de 
1930 com Getúlio Vergas, o sindicato é finalmente atrelado ao 
Estado e até hoje ele não conseguiu mais se libertar. Getúlio trou
xe a legislação trabalhista da Itália, copiou da «Carta del Lavoro». 
Ora o sindicato italiano era um sindicato fascista, criado pelo 
pró�rio Estado, para fortificar e legitimar o Estado. Fascismo é 
um regime ditatorial, em que manda uma só pessoa, ou uma só 
classe. Num Estado'fascista ou nazista, não podem existir clas
ses: os trabalhadores, através de diversas ideologias (na Itália, 
o «fasees» - o facho da República Romana; na Alemanha nazista,
a raça pura; na América Latina, a Doutrina da Segurança Nacio
nal, etc.) são compelidos e persuadidos a defender um ideal, ou 
ideologia, que em geral vai favorecer o grupo no poder. Eles não 
se dão conta de que estão sendo levados e enganados. Chegam a 
combater contra eles mesmos, caso alguns não adiram a essa ideo
logia. O que aconteceu na Argentina, com a guerra das Malvinas, 
é um belo exemplo típico de como uma nação toda pode ser leva
da a uma guerra estúpida, por alguns lideres tresloucados. Pois 
o sindicato italiano, criado pelo Mussolini, era um sindicato do Es
tado, para defender e promover o Estado. Getúlio copia esse tipo
de sindicato, e ele·1é assim até hoje. Mesmo na Itália essa legisla
ção já mudou há muito. tempo, mas aqui ainda não foi possível 
aos trabalhadores livrar-se dessa legislação imposta e dominado
ra. Por isso o sindicato brasileiro não é livre nem autônomo. 

O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, principalmente 
a partir das greves �o ABC, no final da década de 70, é um ini
cio de formação dum sindicalismo autêntico e autônomo. A luta foi 
e é difícil, e pouco ainda se conseguiu. Mas o importante é que já 
se começou a discutir o que deve ser um sindicato, e já se começou 
a mostrar as falhas e ideologias de nosso sindicalismo oficial. 
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Qual o primeiro passo a dar, então, em nossa sociedade? 
Evidentemente, é a organização e estruturação dum sindicato 

que seja realmente sindicato, o que se chama hoje de sindicato 
alternativo, ou oposição sindical. Essa luta vai ter de passar pela 
legislação, pois, no Brasil, o sindicato é pelego (atrelado ao Es
tado) por lei. Enquanto não se mudar essa lei, oEstadoipode usar 
o aparelho repressor (o exército, a policia, os tribunais, as prisões)
e não deixar que os trabalhadores reivindiquem seus direitos. O
que está acontecendo com o grande lider sindical Luiz Inácio da
Silva, o Lula, é, segundo seu próprio depoimento, uma ten�tiva 
de criar um partido, para, através dos representantes eleitos, 
influenciar e conseguir, no poder legislativo, uma lei sindical 
verdadeira, au�ntica. Esse iJ um caminho. 

De outra parte, é importante que todos os trabalhadores, 
dentro de seu sindicato, comecem a lutar para conseguir a direção 
do seu sindicato ou associação, e ai então tentar fazer um trabalho 
sindicai verdadeiro, a favor do trabalhador, defendendo seus di
z:eitos, com autonomia diante do capital. t verdade que quando 
a contradição se mostrar clara, esses lideres sindicais serão repri
midos e tirados da direção, como já aconteceu com muitos sindica
tos. Mas o importante é não parar, pois é através da luta e da pres
são que se vai conseguir uma lei verdadeira e justa sobre sindica
lismo. 

Como se pode perceber, o sindicato no Brasil, por lei, é um 
aparelho ideológico dol Estado. Ele foi transformado numa entida
de assistencial. Isso é tão verdade que se você chegar para algu
ma pessoa, principalmente no interior, e perguntar o que faz um 
sindicato, essa pessoa vai responder: o sindicato consegue para 
nós médico, dentista, etc. Veja só onde foi parar o sin4icato: 
transformado em entidade assistencial, para dar aos tral)alhado
res o que eles já têm direito através de outras orgª1}izações, 
como o INPS, INAMPS, etc. E o pior é que o dinheiro que é des
contado do trabalhador, que deveria ir para o sindicato propiciar 
educação aos seus associados e ajudar sua organização para de
fesa dos direitos, é desviado para finalidades assistenciais de saú
de, cujo direito o trabalhador já possui por outra via. E a maioria 
dos trabalhadores ainda não se apercebeu disso. 

Mas acontece que assim como na escola, na religião, na 
familia e em outros aparelhos ideológicos, no sindicato também 

_ pode surgir a contradição, e o sindicato começa a se colocar a 
serviço dos próprios trabalhadores. Com muita dificuldade, mas 
com passo firme, os trabalhadores estão transformando o sindica
to num verdadeiro instrumento de consecução de seus direitos, 
o que ele realmente deveria ser.



CAPITULO XVI 1 

O APARELHO IDEOLÓGICO DAS COOPERATIVAS 

A mesma pergunta que se poderia fazer ao sindicato, estra
nhando que seja um aparelho ideológico, pode-se fazer com muito 
maior razão para a cooperativa: como uma cooperativa, sendo afi-
·nal uma organização não só social, mas também econômica,
pode ser um aparelho ideológico de Estado?

Para compreender esse problema é necessário ver o contexto
todo da organização capitalista de nossa sociedade. Vamos, pri
meiramente, discutir o que é verdadeiramente uma cooperativa,
e depois vamos examinar a realidade concreta da cooperativa
em nossa sociedade brasileira.

1) Que é uma cooperativa?

A cooperativa é uma associação de pessoas, que trabalham 

juntas, mas difere do sindicato pelo fato de ser também uma em
presa econômica, isto é, reúne trabalho, capital e administraçã�, 
tecnologia e natureza. Na parte econômica ela funciona como 
qualquer empresa. Mas a diferença está na parte social, isto é, 
nas relações que se estabelecem entre pessoas e entre pessoas e 
capital (entre trabalho e capital). 

Ao contrário das relações capitalistas que são de dominação 
e exploração (veja o capitulo 6), na cooperativa não há um dono 
só, mas todos os que participam da cooperativa são donos. Todos 
os sócios da cooperativa são os donos da cooperativa. Todo o 
capital que por acaso existir na cooperativa (armazéns, silos, con
duções, prédios) pertence aos sócios. O lucro é igUalmente dis
tribuído entre os sócios. As relações duma cooper!ltiva são, pois, 
�e cooperação entre as pessoas (cooperação significa trabalhar 
Junto) e de apropriação do capital pelos que trabalham (o capital 
e os lucros são dos que trabalham). 

· A cooperativa verdadeira difere também do que hoje em dia
se chama de «sociedade anônima». A S.A. (sociedade ànônima)
é composta também de muitos sócios, ou acionistas. Nessa socie
dade anônima, os lucros são distribuídos, equitativamente, en-
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tre os sócios, conforme a quota de participação de cada sócio. Se 
são 100 ações, e alguém possui 30 dessas ações, ele fica com 30% 
dos lucros. Além disso, numa sociedade anônima as decisões são 
tomadas por quem detém o maior número de ações, sendo que ca
da ação vale um voto. Se alguém possui 51 ações duma S.A. de 
100 ações, ele tem todo o poder de decisão. 

Já numa cooperativa as coisas são um pouco diferentes. Os 
lucros são repartidos da mesma maneira que numa S.A., mas as 
decisões são tomadas diferentemente. Numa cooperativa cada 
pessoa possui um voto apenas, independente de quanto por cento 
de capital ela possui. Assim, alguém pode possuir metade do 
capital duma cooperativa, mas na hora de votar, tem um só voto. 
Na cooperativa a maioria das pessoas decide. Vê-se, pois, que 
na cooperativa quem vale é a pessoa, e não o capital. Isso é real
mente uma democracia, onde vale o homem, e não o quanto ele 
possui. 

É interessante ver, rapidamente, os famosos princípios coo
perativistas dos pioneiros de Rochdale, uma cidade da Inglaterra, 
onde um grupo de pessoas iniciou essa experiência cooperati
vista. Até hoje esses princípios são tidos como essenciais numa 
cooperativa autêntica: 

1. Adesão livre: entra quem quer, sai quando quer.
2. Gestão democrática: tudo decidido por eleição, sendo que

cada pessoa vale um voto, independente de quanto 'capital ela 
tenha. 

3. Distribuição das sobras: os lucros são repartidos conforme
a quota de cada pessoa; não é da política cooperativista a acumu
lação dos lucros, transformando-os em capital imobilizado, como 
acontece com a maioria de nossas cooperativas. 

4. Juros limitados ao capital: o capital sempre está em fun
ção da pessoa, e não se transforma, como no capitalismo, em pro
dutor de riqueza e gerador de mais lucro por si mesmo. 

5. Vendas à vista: não se dá aquele famoso golpe de pegar o
produto e pagar no ano seguinte, como é praxe entre nós. 

6. Neutralidade religiosa, política, social, sexual e racial:
todos são irmãos, com os mesmos direitos e deveres, com a mes
ma dignidade. 

7. Educação cooperativista: um pequeno fundo é reservado
para a educação dos sócios. Desde o início se percebeu que sem 
uma educação dos sócios, sem formação duma consciência polí
tica e social, a exploração de uns iiobre os outros se tomaria uma 
fatalidade. Esse é o grande problema de nossa cooperativa bra
sileira, como vamos ver depois. 

8. Integração cooperativista: é a cooperação que deve existir
não só internamente numa cooperativa, mas também entre as 
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diversas cooperativas. Se todas têm ó" mesmo ideal,· s?I?��te
pela união e integração conseguirão fazer valer seus pnnc1p1os
e seus interesses. . l -
1, Assim deveria ser uma cooperativa. �la s�na uma so uçao
extraordinária para muitas pessoas e mmtas s1t?ações. Não há
como não ser eficiente, se bem estrut';ll"_ada. e mtegrada. Mas
por isso mesmo, pelo perigo de sua efic1ê_nc1a, o _Estado tenta
intérferir dentro dela, pois ela poderá 
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eisa int�rferência se dá em diversos n veIS: Jun co, po 1co e
ideológico, como veremos. 

b. As cooperativas no Brasil:

É evidente que num modo de produção como o nosso, em que
0 capitalismo é dominante, qualquer alternativa. a esse. m?do
de produção dominante sofre pressões e m�smo m�erf�renc1a�.
Ê O caso das cooperativas. Essas pressões e mterferenc1as se si-
tuam em diversos níveis: . 

No nível jurídico talvez esteja o principal problema. A _leg1s
lação cooperativista não é feita pelos seus membros e assoc1a�os. 
Quem· faz a legislação é um órgão em que o governo nomeia a 
maioria dos membros. É evidente, pois, que quando uma coope
rativa, ou federação de cooperativas, começar a crescer, trazendo 
problemas para o livre trânsito do capital, os r�pr�sent�ntes 
do capital, através do Estado (que no fundo é o propno c.ap1tal), 
criam empecilhos através de leis que diminuem a eficiência das 

. cooperativas. Enquanto as cooperativas produzem muito, até mes
mo para exportar ou principalmente para exportar), satisfazendo 
assim a política do Estado, elas podem continuar a trabalhar. 
Isso, afinal, interessa ao governo: Mas no momento em que 
tal ação de qualquer forma prejudicar os interesses dos donos 
do poder e do capital, as cooperativas são cerceadas em sua ação. 

No nível político, o Estado interfere nas cooperativas, como 
interfere nos sindicatos, sempre que necessita. delas para sua le
gitimação ou proveito. Determinados favores .são concedidos a 
certas cooperativas em troca do apoio politico de determinados 
candidatos. Dificilmente uma cooperativa consegue se manter 
neutra, politicamente falando. Os órgãos controladores das coope
rativas chegam a nomear funcionários que são partidários poli
ticos dos homens do poder. A cooperativa se transforma assim em 
mais um campo de ação politico-partidária, frustrando sua finali
dade e indo contra seus princípios fundamentais de neutralidade 
político-partidária. 

Mas a principal interferência do Estado se dá a nível ideoló
gico. São os mecanismos todos do Estado, principalmente os 
meios de comunicação, que fazem com que as relações dominan-
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tes do modo de produção capitalista se transfiram também para 
a prática das cooperativas. Em diversas pesquisas, por exemplo, 
se constatou que entre os sócios duma cooperativa havia dis
tinção entre os que contribuíam com mais produção (ou capital) 
e os que contribuíam com menos. Isso fazia com que os que con
tribuíam com mais, se julgassem de certa maneira, donos da coo
perativa. Eles se julgavam com direitos a tomar decisões em nome 
de toda a cooperativa. E isso era tão generalizado que os que pos
suíam menos produção, achavam que os que tinham mais 
poderiam mandar mais. Assim a idéia capitalista, de que, 
quem tem mais manda mais, já se tomou comum entre os sócios 
da cooperativa. Essa influênci!l das relações dominantes do sis
tema é sub-repticia, silenciosa, mas vai se instalando nos cora
ções e mentes das pessoas, legitimando, como conseqüência, 
práticas de dominação e exploração. 

Além disso, os que dirigem uma cooperativa, muitas vezes, 
chegam à direção por caminhos tortuosos, e se perpetuam no po
der. Isso quando o governo mesmo, através de seus órgãos, não 
nomeia um presidente conforme seus interesses. Os presidentes, 
uma vez instalados, comportam-se como donos das cooperativas, 
e pelo fato de não haver uma fiscalização eficiente (que por sua 
vez é causada pela falta duma educação cooperativista), começam 
a exercer práticas predatórias, verdadeiros roubos, enriquecen
do-se assim rapidamente. Essa a triste história da maioria de 
nossas cooperativas. Os presidentes eleitos não resistem à tenta
ção do dinheiro e do lucro, e metem a mão no bem público da coo
perativa. É, novamente, a influência da ganância que deriva da 
prática liberal do capitalismo: quem pode mais se aproveita dos 
outros. 

Na base de tudo, como vimos, está o grande problema da 
educação cooperativista. Os sócios não ·sabem como deveria ser o 
funcionamento duma cooperativa e não conhecem seus direitos.· O 
fundo para a educação, que por lei deve ser descontado de toda 
operação de lucro, não é empregado para seu devido fim. Os que 
pertencem à diretoria usam esse fundo para viagens de turismo, 
ou para fazer propaganda a fim de se elegerem novamente para 
outra gestão. Os cooperativados são, assim, mantid,os na ignorân
cia, até mesmo num analfabetismo crasso, pois assim podem mais 
facilmente ser manipulados. Uma pessoa ignorante não tem cora
gem de intervir em assembléias, pois nunca fez ouvir sua voz. 
É mantido no silêncio e com isso a estrutura de dominação se 
mantém no poder. O sócio não sabe que ele é sempre um fiscal 
de sua cooperativa e tem o direito de poder ter acesso aos livros, 
controlando assim todo o movimento da cooperativa. A ignorância 
leva à dominação. 
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Em contraposição, uma cooperativa bem orientada e com par
ticipação efetiva de todos os sócios, pode-se transformar num 
grande fator de transformação social. E a cooperativa possui 
ainda uma grande vantagem sobre os demais aparelhos, pois ela 
conta com uma base econômica que lhe dá possibilidade de agir 
livre e autonomamente no aspecto financeiro, sem depender dire
tamente do dinheiro ou do Estado ou do capital. Os aparelhos da1 
educação, religião, familia, e mesmo sindicato, não possuem tanta 
chance de autonomia, pois não possqem uma base econômica 
garantida. Esse fator transforma a cooperativa numa instituição 
de grandes possibilidades de forçar alternativas diferentes das 
permitidas pelo Estado ou capital. Numa cooperativa podem 
surgir e estabelecer-se relações bem diferentes, e até mesmo 
antagônicas, das relações de dominação e exploração capitalistas. 
Todo o problema está em explorar estas brechas e ocupar os es
paços que surgem dessas contradições que o sistema capitalista 
não consegue fechar. No momento em que as cooperativas se 
multiplicarem, e não permitirem que o trabalho seja explorado, 
os donos do capital ver-se-ão em dificuldades de manter seu con
trole total sobre a exploração do trabalhador. Menos gente vai 
vender sua força de trabalho ao capital, tentando trabalhar no 
que é deles e não se deixando explorar. Para isso é fundamental 
a união dos que trabalham e muita criatividade para estabelecer 
novos tipos de empresas, com novas estruturas, que propiciarão 
um lucrô bem maior tanto para a nação como também para os que 
trabalham. Os atravessadores, que vivem unicamente do dinhei
ro e trabalho dos trabalhadores irão diminuir sempre mais, pois 
serão dispensados, e os que trabalham serão donos de sua pró
pria atividade. 

CAPÍTULO XVIII

O APARELHO IDEOLÓGICO DA COMUNICAÇÃO 

Chegamos, finalmente, a um dos aparelhos ideológicos mais 
centrais e abrangentes de nossa sociedade atual. Talvez esteja 
aqui o segredo de existir uma sociedade com tantas contradições 
e injustiças, e não acontecer uma transformação rápida e profun
da como era de se esperar. A Comunicação parece ser o instru
mento mais importante de resistência à mudança e de manuten
ção dessa situação de dominação e exploração. 

Por ser esse assunto tão importante, iremos dividi-lo em cinco 
capítulos. Esse capitulo vai tratar da Comunicação em geral, 
descrevendo a situação presente da comunicação no Brasil. O 
capitulo 19 vai tratar do problema da cultura e da comunicação, 
isto' é, como os meios de comunicação, principalmente os filmes e 
novelas, penetr� na cultura dum povo para melhor d9miná-lo. 
O capitulo 20 analisará a problemática das noticias. O capitulo! 
21 discutirá a problemática da propaganda e publicidade. Final
mente, o capitulo 22 discutirá alternativas possiveis no campo da' 
comunicação, ou como a comunicação poderá colocar-se a serviço 
da libertação e da justiça. 

No pre.sente capítulo, analisaremos a comunicação em geral, 
discutindo fundamentalmente dois pontos: 1) Cotno a comunica
ção constrói a realidade; 2) A relação entre comunicação e poder. 

· 1) A C�municaçilo constrói a realidade
O que se quer dizer com isso é que a comunicação faz a reali

dade. Assim, uma coisa passa a existir no momento em que é

comunicada, é noticia. Se não é comunicada, divulgada, para a 
maioria das pessoas «deixa de existir». Veja essa conversa entre 
dois rapazes. Um dizia: 

. - Parece que a guerra entre ó Irã e o Iraque terminou ... 
- Por quê?, pergunta o outro.

· - Porque os jornais não dizem mais nada, não há mais nada
na TV. 

Notaram? Não há mais nada na TV, nos jornais; logo, não . 
; 

. 
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existe mais, t�rminou ... Já imaginar� as conseqüên�ias disso?
Se os que possuem os meios de comurucação (e no Brasil são pou
quíssimos, nem 1 % ) resolye� não dizer _na�a sobre um assunto,
essa realidade deixa de eXJstrr para a �ruona das �ssoas: A-f<;>r
ça dum meio de comunicação está,mwtas vezes, mllls no silenciar
do que no comunicar. 

Mais alguns exemplos muito bons. Em 1974,a ITI (Compa
nhia de Telefones e Telégrafos dos EE.UU.) foi acusada e conde
nada por ter-se envolvido em assuntos do Chile, mandando mi
lhões de dólares para derrubar o Presidente Allende, eleito 
pelo povo. Quando foi mostrado seu crime, o conceito da ITT caiu 
entre o povo. Pouco mais de 5% achava que fos�e uma c?m- . 
panhia que «se interessasse pela população». Que fizeram? Fize
ram uma campanha, durante 12 meses, nos jornais, rá�os e TV, 
dizendo que era uma companhia boa, etc. Gastar� �sso na�a 
menos que 6,4 milhões de dólares. Resultado: �epois dis�o,mms 
da metade da população achava que a companhia fosse c01sa boa. 
A companiµa não mudou nada, e�a a mesma safada, mas par� to
dos os efeitos passou a ser boazinha ... Quem mudou essa una-. 
gem? A comunicação, principalmente numa sociedade onde as 
pessoas não pensam e acham que tudo o que é dito na TV é a pu
ra verdade! 

Um outro belo exemplo de «construção da realidade» foi a 
campanha feita pelo governo brasileiro, no �cio da dé�d� de 
70, para a criação do que se chamou de «milagre brasileiro». 
Quem conta isso é o pesquisador Armand Mattelart. Esse golpe 
do governo brasileiro foi denominado «o maior exercido de ;IDar
keting internacional do Brasil». Reuniram-se num consórcio as 
quatro maiores agências publicitárias do pais (todas elas penetra- · 
das de capital norte-americano, claro) e planejarám, com o go
verno, a campanha da criação do «milagre brasileiro». Os anú�
cios, redigidoa em cinco línguas, foram enviados à agência 
Kenyon e Eckardt, de Nova York, que fez a revisão final dos textos 
e planejou sua inserção nos grandes diários .e revistas dos países 
do bloco capitalista. Nos Est&,dos Unidos, nos jornais e revistas, 
Fortune, Newsweek, Wall Street, Time, Vision. Na Alemanha: 
Die Welt, Frankfurt, Handelsblatt. Mais nos jornais do Japão, 
Inglaterra, Argentina, Colômbia, França, México, Venezuela, 
etc. Para isso o governo brasileiro gastou ao redor de meio mi-' 
lhão de dólares, encheu o ·balão do «milagre brasileiro», que vi
ria a se esvaziar poucos anos depois. .- Veja você 
o que faz a comunicação! Veja éssa noticia sopre uma viagem de
Reagan à Europa. Dizia o noticiário: O Presidente dos EE.UU. 
viajará à Europa por oito dias. Visitará alguns países e tentará 
mostrar a esses países que é um homem sensato. Visitará o Papa, 
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etc .. '. Veja você: os homens que cuidam da figµra do Presi
dente precisam, quando eles dão alguma mancada, melhorar 
sua figura. Mas é s6 a figura ... e isso se faz pela comunicação, 
que cria uma nova realidade, não se importando se a coisa real 
fica no mesmo. 

Conclusão: a Comunicação constrói a realidade. 

2) Quem tem a Comunicaçd.o, tem o Poder.
Essa tese é em parte decorrência da tese anterior. Quem de-

tém a comunicação constrói uma realidade de acordo com seus in
teresses, justamente para poder garantir o poder. E esse poder 
se manifesta de muitas maneiras. 

Por exemplo: os que detêm a comunicação, para poderem 
ficar por ciina, começam a dizer que vale mais quem fala, quem 
estuda. Há então um predomínio dos que falam sobre os que fa
zem, ou trabalham. E todos acabam aceitando essa dominação 
como sendo certa. Isso no fundo é conseqüência do predomínio 
dos que possuem as coisas (terras, fábricas, etc.), que é o capital, 
sobre o trabalho. São os que trabalham que fazem tudo. Leão 
XIII já dizia na Rerum Novarum: o trabalho é a única fonte das 
riquezas. Mas isso precisa ficar escondido, ou disfarçado. Por is
so os que têm os meios de produção e de comunicação, para per
manecer por cima, espalham a idéia de que quem fala, quem estu
da, vale mais. 

Mas não é só isso. Os que têm a comunicação chegam até a 
definir os outros. É isso mesmo. Os que usam a palavra dão uma 
definição dos outros como sendo esses outros menos importantes, 
mais ignorantes, menos honestos, até mesmo piores que os de
mais. É s6 começar a prestar atenção. Compare o que os guris 
duma vila de favela pensam deles com o que os rapazes ou meni
nas dum colégio do centro pensam deles mesmos. Você vai ver 
que as pessoas das vilas se julgam inferiores, até sem direitos, 
mas que os ricos do centro valem mais. Quem faz essa diferença 
é o jornal, a TV, o rádio,onde a pessoa de vila só aparece nos no
ticiários policiais. 

No fundo, isso tudo é feito para manter toda a população 
pobre e trabalhadora dominada, pois quando alguém está domi
nado na alma, isto é, quando alguém já se considera inferior, nun
ca vai questionar os de cima. Quando alguém está convencido 
de que v;ale menos, ou não presta, nunca vai procurar crescer, pro
curar seus direitos. E é isso que querem os que exploram os de-
��-

A comunicação no Brasil está nas mãos de pouquíssimas 
pessoas. Mais da metade de tudo o que se comunica (o que se vê, 
o que se ouve, o que se lê) não é brasileiro. Os ll}eios de comup.ica-
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ção são concessão do governo, e ele só os dá para pessoas confiá
veis. Não dançou dé acordo com sua música, perde a concessão; 
ela vai para outro que esteja de acordo com suas i�éias. 

A influência estrangfélira é enorme. Apesar de existirem leis 
que proíbem a um estrangeiro ter um meio de comunicação, 
ainda assim o controle da comunicação está, em mais da meta
de, nas mãos de estrangeiros. Como assim? Veja: 

a) Se o capital estrangeiro não pode possuir o meio, ele con
trola o conteúdo. As noticias, os filmes, os enlatados para TV, os 
artigos de revistas, etc. vêm em grande parte de fora. Não adianta 
ter o meio se não se tem o conteúdo, o que se transmite. 

b) Se não se tem nem o meio, nem o conteúdo, controla-se
a divulgação e distribuição desse conteúdo. As agências de noti
cias, as distribuidoras de filmes e material de comunicação são, 
em sua maioria, estrangeiros. 

cl Se não se tem nenhum dos acima, controla-se a publicida
de e propaganda. Nenhum meio·de comunicação vive sem comer
ciais (propaganda). Essa propagandá é controlada por firmas in
ternacionais, que só favorecem os meios que estiveram de acordo 
com sua filosofia, com seus interesses. 

d) E se nenhum dos acima funcionar, o capital internacional
controla os meios através da tecnologia. A maioria dos jornais, 
TVs, rádios, etc. depende de peças e tecnologia estrangeira. No 
momento �m que esses meios não obedecerem áos interesses dos, 
nos do capital, nega-se a assistência técnica e o meio de comuni
cação não consegue subsistir. Isso é o que se chama de dependên
cia tecnológica. 

e) E, finalmente, se nenhum dos controles acima funcionar,
ainda sobra um último cartucho: o controle político, que vem atra
vés do governo. Um pais que deve mais de 100 bilhões de dólares, 
não possui realmente uma independência político-econômica. 
No momento em que um meio de comunicação quiser dizer a 
verdade sobre determinadas empresas multinacionais, ou vier a 
ferir seus interesses, essas empresas vão acionar os credores do 
pais para que esses forcem o governo a fazer calar estas vozes 
indiscretas e indesejáveis. E o jeito vai ser mandar essas pessoas 
calarem a boca, pois dinheiro para pagar a dívida não existe. 

Veja você como a comunicação brasileira é, na realidade, pou
co nossa, mas muito controlada, tanto pelos de fora, como por al
guns de dentro. Quem detém o poder, detém a comunicação, e 
quem detém a comunicação, procura deter o podei:: os dois andam 
sempre juntos. 

Depois dessas colocações, a gente fica um tanto assustado. 
E nos perguntamos: há saída para esse problema? A resposta 
é: existe! 
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Não se pode enganar todo um povo, ou algumas pessoas 
o tempo todo I O capitulo 22 discutirá essas alternativas.



CAPITULO XIX 

OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

E O MASSACRE DA CULTURA 

Esse capitulo vai abordar a relação entre os meios de comuni
cação e a cultura. Vejamos, primeiro, o que designamos por cul
tura e depois a relação da cultura com os MCS. 

1) Que é cultura? 
A primeira coisa é definir cultura. A definição melhor é:

cultura é tudo o que o homem faz. Para poder sobreviver e se re
lacionar com o mundo exterior, o homem cria uma espécie de mu
ro ao seu redor, que lhe facilita o relacionamento com o mun�1
do. Assim, cultura é a maneira de falar (lingua), a maneira de ves
tir, de morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de se comunicar,
etc. Essa cultura fica sendo a sua garantia, sua defesa. Quando 
essa. cultura é destruída, o povo fica desprotegido e facilmente 
pode ser dominado e até destruído. Todo povo se afirma como po
vo na medida em que consegue produzir essa fortificação, que fica 
sendo a razão mesma de seu existir. Por isso se diz que· a cultura 
é a alma dum povo. Povo sem cultura é povo sem alma, sem iden
tidade. 

Examinando a história, vemos que os povos conquistado
res sabiam disso muito bem. Os romanos, para poder dominar 
tot�lmente os povos e não deixá-los mais levantar a cabeça, des
trmam sua cultura: destruíam os monumentos não deixavam 
mais falar sua língua (exigiam que falassem o l�tim lingua dos 
dominadores), roubavam os seus deuses ... Se a cult�a é a alma 
de· um povo, a religião é o centro, a alm� da cultura. Quando um 
povo _não tem mais onde se agarrar, ele se agarra na religião,
que fica �endo o grito desesperado.de sobrevivência de um povo. 
Os movimentos messiânicos provam isso muito bem. Os romanos 
porque eram supersticiosos, não destruiam os deuses dos povo� 
dominados, mas roubavam os deuses e os levavam para Roma, 
onde os �olocavam num templo especial. Se por acaso algum 
deus func10nasse ... ele não ficaria de mal com os conquistadores. 
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Outro exemplo da destruição dum povo através da cultura é 
o caso da conquista da América Central pelos espanhóis. Dize,m
os historiadores que na cidade do México as fogueiras arderam 
durante semanas, queimando tudo o que os conquistadores encon
travf!.Ill. Coisas preciosíssimas. Em alguns pontos a cultura mexi
cana ou a incaica era até mais adiantada que a cultura euro
péi_a. O calendário asteca, por exemplo, era corrigido_num déci
mo de segundo de 52 em 52 anos! Coisa que nós só fazemos ago
ra na era eletrônica. Pois esses povos foram to�almente subju
gados, e até hoje não conseguiram recuperar sua identidade e 
liberdade. Perderam sua cultura, sua alma ... 

2) Cultura e MCS
Mas que tem tudo isso a ver com os Meios de Comunicação 

Social? 
Acontece que os M CS são os principais transmissores da cul

tura dum país. Eles são os «carregadores» e os «transformadores» 
da cultura, isto é, da maneira de comer, de fumar, de dançar·, 
de cantar, de morar, de viajar, de beber, de se vestir, etc. Como? 

Quando se assisie a um filme, ou se vê uma novela, não é o 
roteiro, ou o enredo a única coisa a: que se assiste ou se vê. Como 
pano de fundo está todo um conjunto cultural: :um tipo de moradiá, 
de decoração, uma maneira de comer, de vestir, de s� relacionar, 
um tipo de carro, de casa, um tipo de diversão, em resumo, uma 
maneira diferente de se viver, isto é, um padrão cultural diferen
te. E esse pano de �ndo é o que realmente fica na mente das pes� 
soas e leva à mudança dos padrões culturais. É uma transmissão 
ou mudança de cultura que se dá qÚase inconscientemente. 

E atenção agora para a prova disso. Se lançarmos um olhar 

sobre os «costumes», ou «a moda», «a onda» de nossa população, 
principalmente da juventude (pois a juventude é muito mais frá
gil e se deixa penetrar muito mais pelas novas práticas de vida e 
de ação), veremos que nossa cultura está mudando e está sendo' 

totalmente descaracterizada. Nas roupas de nossos jovens (e 
· �uitós velhos) está em geral escrito algo em alguma língua

estrangeira, pois isso é ser «moderno». De cada 100 pessoas a
quem você pergunta, 95 não sabem o que está escrito. No comer,
o que vale é comer «cheesburger», ou «hamburger», ou qualquer
coisa assim. Para curtir um divertimento, ou mesmo uma comida,
precisa ser num «Antonio's» ou «chez Marie» ou coisa que o va
lha. Você liga um rádio,a música é estrangeira em 70% dos casos.
Na TV, a maioria dos programas são feitos fora do Brasil ou
se é novela, num ambiente cultural totalmente diferente do �bi�
ente onde vive a maioria da população; é a «cultura de Ipanema».
E assim por diante. Sem querer, nossa cultura está sendo minada;
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furada, transforw,ada, destruída·. A gente se pergunta até quando 
ainda o português v� ser a língua oficial? - Em muitas escolas 
prin�ipalmente técnicas, os nomes, os comandos, as instruções: 
etc. Já são todas em inglês. Tal a nossa dependência tecnológica e 
cultural. · 

É claro que essa dependência tecnológica e cultural tem como 
finalidade uma dependência econômica, um esvaziamento de nos
sas riquezas. É importante que a gente consuma coisa de fora 
pois o lucro irá naturalmente para fora também. Há uma ligaçã� 
estreitíssima entre a dependência cultural e a econômica. Os 
«plets», «chiclets», «nestlés» que consumimos vão enriquecer 
os cofres estrangeiros. 

Até crimes se cometem para poder ganhar dinheiro. Vejam o 
caso da Nestlé, que criou o tal de leite «que substitui o leite mater
no». Fez uma propaganda enorme no mundo todo. Dava leite de 
graça no começo. Mas depois que as crianças se acostumaram as 
mães precisavam comprar! Em alguns países, onde antes da Nes
tlé 90% das mães amamentavam até aos seis meses depois da 
Nestlé, a proporção b�ixou pa�a 15 ou 20%. E milhões de crianças 
morreram por causa disso, pms as mães não tinham mais dinheiro 
para coml?rar o leite, por isso reduziram a quantia, ou não podiam 

ter os cmdados de higiene e esterilização que o leite exigia . .. 
Mas _?S cofres da �estlé se encheram às custas da mudança dum 
padr8:o �u.ltural, isto é, amamentar as crianças. Estãc vendo 0 
que significa mudança de cultura? 

· Um povo que não possui uma cultura própria, que não defen
de �ua cu�tur� é um povo que está sendo dominado e escravizado, 
se e que J� nao o é! Perguntemos com sinceridade: somos ainda 
um povo mdependente? Economicamente falando, já sabemos 
que não o somos há mmto tempo. Politicamente falando dança
mos de acordo com a música dos credores de nossa divida exter
na e do FMI. _E c�turalmente falando, estamos perdendo nossa
alma, nossa identidade. A dependência econômica política e 
cultural estão sempre ligadas. 

E agora pensemos um pouco: são os meios de comunicação 
que. não

1 
são �ossos, ou não transmitem nossas coisas (veja-�

cap!tulo. ante�or), que descaracterizam e roqbam · nossa cultura. 
Esta se repetmdo entre nós a velha história do Cavalo de Tróia. 

"' 
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CAP(TULOXX 

NOTÍCIAS: AS BELAS MENTIRAS 

Nesse capitulo vamos discutir as noticias que são dadas no rá
dio, na televisão e nos jornais. Elas ocupam, em média, 10% do 
espaço de toda & comunicação. Os cômerciais (propaganda 
ocupam ao redor de 30% e os outros 60% ficam para as demais 
matérias (novela, filme, esporte, artigos, etc.). 

As noticias, porém, são a parte mais importante na formação, 
tanto da opinião pública, como na formação da cabecinha das pes
soas. Elas vão direto à mente das pessoas e vão construindo a 
realidade, a verdade, os fatos e os acontecimentos.-Sem exagero, 
as noticias constr6em a história e o mundo para nós. 

É preciso ter um cuidado enorme, e um espírito critico 
muito aguçado, para não se deixar embrulhar e não deixar que as 
noticias façam a cabeça da gente. Não temos medo de dizer que a 
preservação da liberdade duma pessoa está ·diretamente relacio
nada à maneira como ela se comporta em relação às noticias que 
recebe, principalmente dos meios de comunicação, mas também 
de todo o grupo que a rodeia. Vejamos alguns pontos. 

1) Pressuposto falso 
A primeira coisa que se deve considerar é a maneira como as 

pessoas se colocam diante dos meios de comunicação, isto é, 
qual é a atitude de quem escuta uma noticia no rádio, na TV, ou 
lê nos jornais. A maioria quase absoluta das pessoas está numa , 
atitude de que o que vai ser dito é verdade, é a realidade. São pou
cos os que se colocam diante das noticias com uma atitude crí-
tica. O que quer dizer atitude critica? , 

Critica vem de julgar. Quando alguém é julgado, é necessá
rio que se vejam os dois lados. Por isso, num julgamento há o 
advogado da defesa e o da acusação. Ter atitude .critica é ver sem
pre os dois lados: o da policia e o do bandido. Por isso a justiça 
é representada com uma balança na mão. É impossivel imaginar 
uma balança com um lado s6; não seria balança. É verdade que 
ela, às vezes, é bem cega, mas ao menos tem como ponto de 
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partida indispensável a necessidade de se verem os dois lados_.Tem uma postura critica, entAo, quem vê TV, ouv� rádio ou

· lê jornal com um pressuposto absolutamente necessário: a con
vicção de que tudo tem _seus .s!ois lados. Antes de ouvir ou v_er
qualquer coisa, ele já está prevenido: sendo que tudo o que exis
te no mundo é histórico, é relativo, logo tudo contém ao menos
dois lados. Isso é espírito critico.

Que coisa triste é ver pessoas ingênuas, que acreditam em
tudo o que se diz, sem ao menos desconfiar. São embrulhadas,
enroladas, e servem de massa de manobra para interesses de
outros. Vivem de cantadas, de mentiras.

As pessoas ingênuas acham que tudo o que se diz é verdade.
Não imaginam que há pessoas que podem mentir. Não se previ
nem e não têm sempre presente que, assim como uma pessoa po
de dizer a verdade, pode também dizer a mentira. E quanta
gente ingênua, sendo cantada toda noite diante das noticias da
TV escutando balelas e mentiras de ministros, políticos, presi
de�tes, etc. Chega a ser até uma vergonha. Vivemos no pais
das «cantadas» ...

2) Instrumentos para descobrir as mentiras
Há dois mecanismos que são usados em qualquer noticia

e servem para distorcer ou colorir os fatos:
a) O primeiro é o mecanismo de seleç4o. Precisamos saber

que as notícias dadas são sempre compostas de alguns elementos,
apenas, do fato acontecido. Por exemplo, uma passeata. Numa
passeata acontecem ao menos 200 coisas que poderiam ser conta
das. Mas o jornal seleciona apenas as que quer. Um exemplo
real: numa passeata a favor da vida, da ecologia, e contra as ar
mas nucleares, reuniram-se mais ou menos 20 mil pessoas. No
dia seguinte, a noticia apareceu. em dois jornais de orientação
diferente. O jornal mais popular escolheu _para manchete o se
guinte: «20 mil manifestantes a favor da paz». O jornal mais
aristocrático, da elite, colocou na sexta página uma noticia
que tinha este titulo: «Contestadores e subversivos dizendo pala
vrões». Vocês estAo vendo? Quem mentiu? Ninguém, pois na
realidade havia 20 mil pessoas, a favor da paz, eram contestado
res (mas contestavam a guerra, a destruição da natureza), subver
sivos (isto é, não aceitavam uma ordem ditada de cima, uma or
dem injusta, pecaminosa) e,certamente, como em qualquer passeata, poderá ter havido alguma palavra mais forte.

Agora veja você: os que dão a noticia dizem apertas o quequerem. Eles escolhem, selecionam apenas o que lhes interessa.A TV focaliza só as pessoas bem vestidas, ou só as mais sujas,conforme ela quer. Ela procura provar o que interessa para ela e
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não mostrar o conjunto todo. Mas quem assiste, ach_a que a coisa
foi assim mesmo, como foi mo!ltrada ou dita.1

b) O segundo mecanismo é o da combinaçlJo. Consiste em
se colocar junto duas coisas que não têm nada a ver uma com a ou
tra. Pelo fato de estarem juntas, as pessoas vão pensar que elas
se relacionam. Por exemplo: quando se dá uma noticia sobre
desordem, arruaças, etc., coloca-se sempre junto determi
nados tipos de pessoas, como os jovens, ou os negros. De tanto
se verem as duas coisas juntas, acaba-se acreditando que uma de
pende da outra, isto é, que quem faz desordem são. o_s jovens º?
os negros. Do. mesmo modo, quando se dá uma noticia dlµXl _aci
dente, ou duIPa destruição, ou duma grev_e, coloca-se sempre Jun
to alguns da oposição, do partico contrário. Ao� poucos, de tanto
ver a coisa junto, acaba-se aceitando que quem é o �ulpado de
tudo é a oposição... . · 

Através desses dois mecani�mos de seleção e de combinação
dos elementos da noticia, transformam-se completamente as no
ticias. Elas chegam até a dizer o contrári.o do que de fato aconte
ceu. Preste bem atenção, e você. vai ver. Quando há um problema
numa sala de aula, por exemplo, veja como o professor con� a his�
tória e como-os alunos contam a história. Certamente a co1Sa sai
bem diferente e a verdade não' vai estar nem dum lado nem do
outro. Assim são os jomai_s e as rádios ...

3) De onde vém as not{d.as?
É interessante ver quem nos envia as noticias. Entre 90 a

95 % das notícias internacionais chegam até nós através de três
agências de notícias estrangeiras: duas americanas e uma fran
cesa. E é claro que elas não mandam a noticia as�im como ela
aconteceu. Primeiro elas selecionam, depois combinam e juntam
mais àlgumas tintas, para a noticia sair exatamente como eles

. querem. Por exemplo·, um fato real: de 100 noticias que ll:'11 repre-
sentante da Associated Press (AP) mandou de Buenos Aires para
Nova Iorque, eles selecionaram.lá só oito. E selecionaram exata
mente as que mais interessavam para eles. Das 100 manda
das, apenas 13 eram sobre crimes e vi9lência, mas das oito
re-escritas e re-enviadas de Nova Iorque para o resto 'do mundo,
a metade era sobre crime e violência. Assim, os que selecionam
e re-escrevem as noticias vão pintando as pessoas conforme eles
querem ou precisam. Os latino-americanos, para o resto do mun
do, são uns tipos esquisitos, exóticos; mistura de preto com ín
dio, que vivem prejudicando os americanos ... Que tal?

E você já viu quem são os americanos para nós? São quase
como deuses. Basta assistir ao programa do «Fantástico» que lá
precisa haver todo o domingo ao menos umas cinco ou seis histó-
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rias sobre eles, dizendo que são os tais, são formidáveis, «fantás
ticos» ... Não é assim que eles aparecem para nós? E quem os
pinta assim? Os que controlam as notícias, os que detêm a pala
vra. 

Aqui é fundamental uma ação alternativa. Veremos isso no 
capitulo 22. 

- CAPÍTULO XXI

PROPAGANDA-PUBLICIDADE: 
«A TENÇÃO PARA NOSSOS COMERC!AIS» 

Trazemos à discussão, neste capitulo, um assunto crucial da 
comunicação em nossos dias: a questão da propaganda e publici
dade, ou o que geralmente chamamos de «comerciais». 

· Se você ficar uma hora diante da televisão (vamos tomar o
meio de comunicação televisiyo como exemplo, por ser o mais im
portante), você vái ver que dos 60 minutos a que você assiste, 
34 vãf f ser filmes ou novelas,- 6 vão ser noticias ou·comentários, 
e 20 minutos vão ser propaganda, comerciais. Um terço do tempo 
da nossa televisão é dedicado a anúncios publicitários. 

· Nos capitulos anteriores, nós já discutimos o que significam
os 34 minutos de filme e novela (veja o capitulo 19), e os 6 minutos 
de noticias (veja 10 capitulo 20). Nessa nossa discussão vamos 
abordar ã problemática referente·aos outros 20 minutos: os comer
ciais. 

Para iniciQ_ de conversa, é fundamental <Ustinguir dois· tipos 
de informação ou comunicação publicitária: . · · 

1) A comunicaçllo informativa racional, denptativa.
É a que funda na informação objetiva. dà coisa, e procura

informar as características essenciais mais importantes de qual
quer objeto ou tópico a ser informado. Se estamos predsando du
ma ·casa, ou de qualquer·outra coisa, como um carro, uma moto; 
ou se estamos querendo vender uma casa, um carro ou uma moto, 
nós fazemos um anúncio: colocamos dados essenciais, objetivos, 
da coisa que desejamos vender ou comprar, e-o interessado, com 
as informações necessárias, vai·nos procurar para ver a possibili-
dade de ·adquirir ou vender·o 9bjeto. 

· Essa propaganda, ou comunicação informativa é· absoluta
mente necessária para o funcionamento de· nossa sociedade. É 
um dos grandes fatores de progresso e des�nvolvimento de 
nossos dias .. 

. 2) A comunicaçllo afetiva, inconsciente, conotativa. 
É a comunicação baseada não na razão e nas qualidades obje-
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tivas do objeto, mas numa relação secundária, construida através 
de ligações e relações estabelecidas com as forças básicas, ge
ralmente inconscientes, existentes em toda pessoa humana. Essas 
forças básicas são os desejos e aspirações que todos nós pos
suímos, como por exemplo o desejo de realização, o desejo de su
cesso, o desejo de liberdade, o desejo de estima, desejo de amar e 
ser amado, a força sexual, o desejo de prestigio, de aceitação, de 
ser identificado e aceito como pessoa humana. Todos nós temos 
esses desejos, forças e aspirações, e estão ligados ao mais profun
do de nosso ser. 

Mas como se dá, então, essa comunicação inconsciente, 
baseada nas forças básicas da natureza humana? 

Vejamos. Você conhece as experiências feitas: por Pavlov, 
dos reflexos condicionados. O psicólogo Pavlov dava um pedaço 
de carne para um cachorro, e ao mesmo tempo tocava o sino. To
da vez que dava carne, tocava o sino. Isso durante dias e meses. 
Pois bem: depois de alguns meses, se ele apenas tocasse o sino, 
o cachorro começava a salivar, pois o cachorro tinha ligado o
som do sino com a carne, e apenas o som do sino fazia com que o
cachorro salivasse.

Não estamos comparando ninguém aqui com cachorro. Mas 
o nosso mecanismo animal, inconsciente, afetivo, baseado em
nossas forças básicas, funciona em grande parte duma maneira
semelhante. Nós possuimos esses determinados desejos e
aspirações, fundamentais a nosso ser e a nossa realização. Todos
nós desejamos, de qualquer maneira, nos realizarmos como pes
soas. O que faz, então, esse segundo tipo de propaganda? Ele liga
um determinado produto a uma dessas forças básicas, muitas
vezes inconscientes, pouco controláveis, a um determinado pro
duto que se deseja vender. Cria-se assim uma ligação, um tipo
de reflexo condicionado, entre o produto anunciado e detérmina
dos desejos e aspirações vitais da pessoa. Dando-se alguns exem
plos, a gente entende melhor.

Quem não' deseja ter sucesso na vida? Você lembra da pro
paganda dos cigarros Hollywood? Apresentam-se cenas de gran
des façanhas, corridas de automóveis, etc .. e os personagens fu
mam Hollywood. Escrito, ou falado, numa voz convincente e 
sugestiva: «Hoolywood, rumo ao sucesso». As pessoas, principal
mente em nossos dias, estão em situações cada vez mais difíceis, 
problemáticas, às vezes, desesperadoras. Ansiosas para solucio
nar seus problemas, conseguir vencer na vida. A ilusão que o fu
mar lhes dá vem fazer com que esqueçam seus problemas, ou ao 
menos por um momento se julguem vitoriosos. Se eles não conse
guem o sucesso, ao menos têm a sensação do sucesso, fumando o 
cigarro. O cachorro não come carne, mas saliva ... 

113 

E aquela propagandá do cigarro Charme? «O importante é 
ter charme ... » Às vezes a gente vê pessoas com as quais a natu
reza foi um tanto ingrata e avara. Como dizia aquele v�lho gaú
cho: «Pediu a Deus para ser feio, e entrou duas vezes na fila ... » 

Mas o jeito então é disfarçar. Já que «o importante é ter charme», 
a gente tenta suprir o que a natureza não concedeu através dumas 
ligações simbólicas, estabelecidas com a mocinha do comercial... 
A coisa sai então pela tangente. Dum lado a mocinha se compensa 
pensando que ao menos algo de lindo ela tem: fuma o mesmo ci
garro da mocinha do comercial. Do outro lado, quem a vê, pensa 
mais ou menos assim: «Bem, nem tudo está perdido. Ao menos 
Charme ela fuma. Podia ser pior». E disfarça, pensando na moci
nha da propag·anda. 

E assim por diante. Determinada bebida já está ligada in
dissoluvehnente a determinada garotona: onde está uma, está a 
outra. Se não há uma, há a lembrança da outra. E o cachorro co
meça a salivar ... Os astros e estrelas de cinema servem de cha
mariz para se poder vender mais e mais. Jogadores de futebol, 
comentaristas esportivos, atletas bem sucedidos, cumprem o 
importante papel de vender produtos estocados e encalhados; 
engatar compradores incautos com loteamentos lindos no pa
pel, mas terrivehnente desumanos na realidade; forçar pobres 
viúvas e empregadas domésticas a fazer�m cadernetas de poupan
ça nas quais nem a correção monetária é assegurada, ou melhor: 
onde oficialmente a correção monetária é assegurada, mas na 
prática s�o roubados do seu poder real de compra. E não são só 
financeiras, ou empresários particulares que recorrem a tais ex
pedientes. É o próprio governo, federal, estadual ou municipal, 
que puxa a fila dos tocadores de flauta, dos criadores de ilusões. 
Até a própria propaganda oficial, paga pelo povo explorado e 
sofrido, serve para enganar o próprio povo. As próprias cadeias 
e prisões com que são amarrados e aprisionados, são pagas pelo 
próprio povo. E a força dessa propaganda é tão violenta, que as 
pessoas chegam a beijar os grilhões que as aprisionam ... 

As técnicas de tal propaganda são altamente sofisticadas. 
São inúmeros os processos psicológicos, todos eles inconscientes 
ou semi-conscientes, que arrastam as pessoas a se aprisionarem e 
iludirem. Entre outros, podemos citar os seguintes: 

a) lrnitação: é gerahnente inconsciente, dA-se de cima para
baixo (a gente imita os mais importantes) e de fora para dentro 
(primeiro se aceita a pessoa, depois imita-se a ela). 

h) Sugestão ou auto-sugestão: é um ato psicológico automáti
co, no qual não intervém a iniciativa nem o querer das pessoas, 
às quais se inspira urna idéia por métodos quase hipnóticos. 

c) Persuai�o: é urna insistência sobre a sensibilidade, que é
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atacada por uma série de motivações afetivas, às vezes conscien
tes, mas pouco lógicas, mesmo quando se apresentam como ra
zões. 

d) Pressão Moral: é o processo pelo qual se leva alguém a
fazer algo apelando para o sentimento de culpa, como, por exem
plo, comerciais assim, apresentados antes do dia das mães: 
« Você não será bom filho se no dia das mães não apertar a mão de 
sua mãe e não deixar nela um relógio ... » De tanto repetir o comer
cial e sendo que ninguém quer ser mau filho, a pessoa acaba 
comprando o relógio, não consegue pagar, seu nome entra no 
SPC e ele inferna sua vida ... 

e) Finalmente a percepção subliminar, que é proibida por
lei, mas que não deixa de exercer grande influência, principal
mente através de milhares de «out-doors» espalhados pela cidade 
ao longo das estradas. · 

É interessante refletir um pouco sobre essa afirmativa de 
Baran e Sweezy: «A aspiração a status e o esnobismo, a discrimi
nação racial e sexual, o egoísmo e a carência de contato, a inveja, 
a cobiça, a avareza e a ausência de escrúpulos - nenhuma des
sas atitudes é criada pela propaganda, mas todas são usadas e 
articuladas por elas». 

3) Outras consi.deraçlJes
É preciso fazer aqui algumas considerações importantes. 

A primeira é justamente sobre o problema ético que tal tipo de 
propaganda publicidade apresenta. Até que ponto isso é lícito? 
Até que ponto não se está violando os direitos e a dignidade da 
pessoa humana? Qual a propaganda-publicidade licita, e quando 
ela chega a ser ilícita, imoral? 

Ê importante também levar em consideração que toda ela
boração artística, toda criatividade, todo uso da beleza e da arte 
é algo positivo, e deve ser colocado a serviço do bem comum, 
da humanidade. Não se está negando, pois, que o engenho e a 
arte possam e devam ser colocados a serviço do homem. 

Mas entre colocar a arte, a iniciativa e a criatividade a servi
ço dos homens e do progresso, e usá-los. para a escravidão e 
degradação do próprio homem, vai um pasf!o bastante grande. 
O meio em si mesmo pode ser usado tanto para a elevação do 
homem, como para sua degradação. É importante, pois, ver o 
fim para o qual ele é usado. 

Tomando em consideração os valores básicos de nossa socie
dade, que são o lucro, a busca de prestigio, a competição, valores 
fundamentalmente materialistas, não podemos esperar ingenua
mente que determinados apelos morais possam ser tomados em 
consideração pela sociedade como um todo. Pensamos que é 
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fundamental que nos previnamos, e que criemos um tipo de 
«hábito da liberdade», uma virtude altamente necessária em nos
sos dias. Num mundo bombardeado de mensagens, onde um ho
mem normal recebe em média 30 mil mensagens por dia, todas 
em forma afirmativa (compre. fume. ande. viaje. beba. coma. 
leia.), é fundamental que antes de colocarmos qualquer ação, 
nós nos perguntemos do porque de tal ação, e por que estamos 
prestes a executar tal ação. Numa sociedade acelerada e eston
teante como a nossa, quase não há mais espaço para a reflexão e 
para a opção livre e pessoal. Tudo vem de roldão, numa avalan
che fenomenal. Tornamo-nos robôs, passamos a executar nossas 
ações por pura rotina. Não damos mais tempo e espaço à reflexão 
para a escolha e decisão. Perdemos o hábito de pensar, pesar os 
dois lados, decidir com consciência e liberdade. E a isso que 
chamaríamos de «hábito da liberdade», a virtude que poderá nos 
levar a uma libertação mais ou menos eficaz, na medida em que 
a procurarmos e a exercitarmos no dia-a-dia de nossa vida, em 
cada momento e em cada ação de nossa existência. 



CAPÍTULO XXII 

A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 

Durante os quatro capítulos anteriores vínhamos acenando 
para a possibilidade de po�ermos conseguir e co�t� uma co
municação alternativa. E -isso não· é apenas possibilidade, mas 
também necessidade. 

Dentro deste contexto, vamos discutir alguns tópicos especí
ficos e concretos. 

1) A consciência relativizadora
A perspectiva que desenvolvemos em todas as discussões é 

de que todo o criado é histórico, portanto relativo. Isso quer dizer 
que tudo é incompleto, que contém sua contradição. Isso no fu�
do é uma esperança, uma porta aberta para tanto sufoco. Por mRis 
poderoso que seja um grupo, ou um governo, ele não pode tudo, 
nem pode sempre. Como disse alguém: ninguém consegue domi
nar a todo o mundo, ou a alguém o tempo todo. 

A consciência dessa relatividade é uma condição essencial 
para qualquer trabalho: a própria consciência em si. Pois nin
guém se põe a caminho se não percebe, se não acredita que é 
possível uma mudança. Essa a grande diferença entre as duas 
posturas teóricas que discutimos no capitulo 3. No momento, 
pois, que um grupo se reúne para discutir a problemática da co
municação, é importante que esse grupo tenha a certeza de que é 
possível uma ação alternativa, uma comunicação alternativa. E 
através da criatividade do grupo, muitas soluções poderão sur
gir. Tenta-se colocar essas soluções em prática, fazer a experiên
cia delas, e guardar as que são positivas, abandonando as que 
não deram certo. 

Além dessa consciência da possibilidade de mudança, 
outros pontos ainda podem ser considerados dentro dessas alter
nativas. 

2) Comunicaçlto como um dos direitos do homem.
O direito à comunicação é um dos direitos humanos. Mas 
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quando se pergunta sobre o que significa direito à comunicação, 
a maioria pensa que significa o direito a ser informado, ou a ligar 
o canal de TV que quiser, ou a trocar de estação �o rádio quando
se quer. Mas isso é apenas uma parte mínima.

Direito à comunicação significa, principalmente, o direito a 
cada um dizer, pronunciar a sua palavra, ouvir sua voz, escrever 
seu pensamento. Temos direito a uma comunicação ativa e não 
apenas ·passiva. Temos o direito de sermos sujeitos. e 1;1ão apenas 
objeto da comunicação. Isso é fundamental. Nós estamos tão acos
tumados a sermos dominados que nem nos damos conta desse 
nosso direito básico. Passamos a vida apenas ouvindo, vendo. Se 
é verdade que as pessoas desenvolvem mais o sentido que mais 
usam, dentro de alguns anos vamos ter homens com enormes ore
lhas e olhos bastante, saltados, mas com uma boquinha bem pe
quena, um buraquinho, onde cabe apenas um cigarro! Pesquisas 
bem recentes mostram que 12,4% dos alunos de 1 ° Grau assis
tem de cinco a dez horas de TV por dia e que 70% de duas a qua
tro horas por dia. Isso já é mais que o tempo da escola, pois na 
escola se vai de cinco a seis dias por semana, oito meses por ano, 
durante apenas alguns anos; 25% nem chega a ir à escola; dos 
que entram, 60 % sai depois de um ano. Mas para a escola cha
mada TV todo mundo vai: pais, avós,-netos e filhos; vão sete dias 
por semana, 52 semanas por ano, e-durante a vida toda. Mas 
diante da TV a pessoa está muda, só recebe. Ela acaba sendo o 
que os outros (os que têm o .meio de comuniçação) querem que 
ela seja. Ela acaba perdendo sua liberdade. 

3) A prática da comunicaç4o
Um terceiro ponto, dentro dessa contradição, é mostrar 

como é urgente e importante fazer das pessoas sujeitos de comu
nicação. A gente aprende a se comunicar praticando a comunica-. 
ção. Aprende-se a falar, falando. A escrever, escrevendo. Nessi3 
sentido, é imprescindível que cada escola possua o seu meio de 
comunicação. Até cada sala de aulà. Que seja um boletim batido 
à máquina. Ou um alto-falante, onde se fala e se escuta a própria 
voz. A escola como um todo deve ter seu meio dé comunicação. 
É ai que os alunos aprendem a ser sujeitos, praticar comunicação. 
Mas não pode ser um meio üornal, por exemplo) onde só o diretor 
ou os professores escrevem. t preciso que os alunos digam sua 
palavra. Mesmo que os professores não gostem. Então vai-se dis
cutir o assunto. O professor já fica falando quase o tempo todo 
durante a aula. Isso não é educação dialogal, mas um monólogo 
de duas bocas. É evidente, também, que não se pode deixar tudo 
aos alunos e os professores calarem a boca. Seria apenas trocar o 
dono, mas a. relação de dominação continuaria. O diálogo supõe 
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amor. Supõe estar um ao lado do outro e não um por cima do ou
tro. Porque todos sabem alguma coisa. E no diálogo se coloca em 
comum esse saber. 

Acho que não seria demais dizer que uma escola que não pra
tique a comunicação, não leve os educandos a serem sujeitos de 
comunicação, é uma escola fracassada. Forma robôs, autômatos, 
mas não sujeitos. Numa era como a nossa, em que a comunicação 
faz a realidade, em que quem detém a comunicação detém o po
der, ninguém pode prescindir desse direito. E o que se diz aqui 
da escola, vale para a familia, para os grupos religiosos, para os 
sindicatos, para as associações de bairro, para as comunidades de 
base, para os clubes de mães, para toda e qualquer organização 
que queira ser verdadeiramente educadora. Graças a Deus, há 
associações de bairro, comunidades de base, principalmente 
entre os mais pobres e oprimidos, que já se deram conta disso e 
já possuem um meio de comunicação, seu pequeno bõletim seu 
jornalzinho, ou seu alto-falante, onde eles dizem sua pal�vra, 
ouvem sua voz, procuram garantir seu direito de ser gente livre 
e independente. 

4) O exerclcio critico da comunicaçllo
No.estudo da exploração das contradições dentro da comuni

cação apresenta-se como um trabalho muito proveitoso o exercí
cio da comparação crítica entre as diversas publicações. As di
ferenças surgidas obrigam as pessoas a se questionarem e a des
confiarem da fidelidade das noticias que a todo momento estão 
escutando. 

Assim, por exemplo, é importante ver as versões de v-ários ór
gãos de comunicação ao mesmo tempo. A mesma noticia aparece 
de maneira diferente em diversos jornais. Por que isso? Qual a 
razão de um jornal acentuar uma parte, e outro jornal enfatizar u
ma outra? O que se esconde por detrás dessa seleção e discrimi
nação? 

. Melhor ainda será a comparação da noticia dada com a pes
qmsa na própria fonte da notícia. Se alguma notícia é dada sobre 
nossa cidade, ou sobre alguma pessoa ou entidade à qual nós po
demos ter acesso, é extremamente proveitoso, para a criação 
duma �onsciê��ia critica a respeito dos meios de comunicação, 
conferir a noticia dada com a versão original na fonte. Perceber
se-á, através disso, como a notícia foi distorcida,. quais os elemen
tos que for� selecionados e quais foram esquecidos, o quanto da 
verdade foi, realmente, comunicado. Esses exercidos são úteis 
e fáceis,p�cipalmente para escolas ou grupos de jovens que quei
ram se dedicar ao aprofundamento da problemática da comunica
ção. 
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Dentro dessa análise critica da comunicação podem ser esco
lhidos tópicos especificos para análise. como, por exemplo, a 
maneira como e a familia (a realidade família) é tratada na novela 
tal, ou como a Igreja é tratada nas noticias ·de tal TV, de tal jor
nal; ou como os moradores das vilas são tratados em determinados 
meios de comunicação, e assim por diante. 

A prova de que a comunicação alternativa é eficaz e importan
te é o incômodo e a dor de cabeça que ela causa aos donos do 
poder. Quando o povo começa a se comunicar, a dizer sua palavra, 
a fazer escutar sua voz, os donos do capital e dos meios oficiais 
tentam silenciá-lo de toda maneira. A censura que foi exercida, 
e ainda é exercida de outras formas, no fundo é o medo de que o 
povo exerça seu direito humano à comunicação. 

Se examinarmos nossa história, vemos que os meios de co
municação alternativos foram durante muito tempo reprimidos. 
Se os donos do poder não podiam silenciá-los na origem, impedin
do que os jornais publicassem determinadas noticias, eles os re
pri_nüam na distribuição. :€ só lembrar os famosos atentados às 
bancas dos jornais, os incêndios às impressoras, etc. Atualmente 
essa censura é mais sofisticada, pois ela deve ser feita pelos 
próprios donos dos meios de comunicação, é a censura interna. No 
momento em que algum órgão publicar algo a mais do permitido 
pelo capital, ele ou é fechado, ou é reprimido de forma indireta, 
não podendo ter crédito, não podendo importar instrumentos ou 
material essencial para sua sobrevivência. 

Só faz história quem participa na construção dessa história. 
E a participação na história implica na participação da discussão 
dos rumos que essa história vai tomar e na discussão do planeja
mento do futuro de nossa pátria. :€ fundamental que todos os gru
pos organizados possam fazer ouvir sua voz e participar dessas 
decisões. 



CAPÍTULO XXII I 

A FORÇA DA UTOPIA* 

Alguém poderá se perguntar, um tanto assustado, por que 
um capítulo, sobre Utopia num livro que trata de sociologia? Mui
tos serão levados a pensar assim: Sociologia estuda o fato social o 
que está aí, o que aconteceu ou acontece; utopia, pelo que se �a
be, tem a ver com algo imaginário, futurista, sonhador; .. Utopia 
parece até ser o contrário de sociologia. 

Pois é exatamente esse ponto que nós vamos discutir, e ten
tar mostrar o quanto nossa cabeça está feita pelos outros e o 
quanto de ideologia nós já engolimos. Vamos por partes, para 
podermos penetrar nessa problemática. 

1) A definiçllo ideológica de realidade 
�ós sempre _fomos ensinados, desde que começamos a vere _ouvrr, que realidade é o que está aí, o que nós vemos, o quenos podemos ap�par, o que existe. Nós formamos uma idéia derealidade a partrr do que está presente, a partir do que existeagor�. Podemos então perguntar: Mas «realidade»» é só isso?Realidade não é também o que será? O que é «possível» não fazparte também da realidade? 

. • Mas o ��e implica aceitar como verdade e realidade o que esta �• o pos1t1vo? Em poucas palavras, isso implica em fechar ocaminho à transformação, à mudança; melhor, isso significa trancar a esperança! Quando identificamos o verdadeiro e o real como que está aí, au�omaticamente somos levados a pensar e aceitarqu� o que está ai é o bom, é o melhor, deve continuar, deve serassrm sempre, não é bom que mude. Nós fechamos a janela aofuturo, ao possível. Perdemos o ímpeto da criação e da renovaçãodo �undo, da sociedade, das coisas. Nós passamos a identificar 0 existente corno se fosse o único possível, como se fosse absolu-
• Muitas das id�ias aqui �iscutidas nasceram do diálogo com apro�essora Leonilda Buzz1, cedo tirada de nosso meio. Prestoaqm urna homenagem a sua querida pessoa e a seu pensamentocriador. 

121 

to, determinado. Identificamos o cultural (isto é, o criado pelos 
homens) com o natural (isto é, o determinado, necessário). 

O que se vê, então, no nosso mundo? Por toda a parte, escu
tamos afirmações ·'como estas: «M� issQ � !)._ru;ur!!I!» ÔU então: 
«Isso sempre foi assim» . Ou ainda: «Você não vê que isso é_ 
assim mesmo?» Pois•, atrás dessas frases está a ideologia da 
manutenção do «status quo», a ideologia de que é impossivel 
mudar e melhorar as coisas, a ideologia que mata toda a espe-
rança. • . . A quem interessam essas afirmações, essas crenças de que 
tudo é «natural»? Evidentemente, isso interessa a quem está por 
cima, a quem está muito bem como está, pois está cheio de pri
vilégios, .mordomias, está sempre no bem-bom. É importante; 
pois, que desencoraje os outros a mudarem. E a melhor maneira 
de desencorajar os outros é convencê-los de que não se pode mu
dar, e que o que está aí sempre foi assim. Quando alguém se 
convence de que as coisas são assim, pronto. Já perdeu a batalha. 

2) Que é utopia?
· 

· . Mas àqui surge a utopia. Ela é !l qualidade do ser humano. 
ainda não embrute.cido pela sua fraqueza ou pela rea],idade tre
menda. f a liberdade que o homem se reserva de opor às situa
ções decepcionantes e injustas uma forÇfl contraditória: a espe
rança. Esperança de que aquilo que não é, não existe agora, . 
pode vir a ser, tornando realidade presente aquilo que precisa 
acontecer. 

A utopia é a imaginação criadora, exigente, que faz pre. sente o futuro real, a partir do presente passível de ser transfor-
mado e melhorado.' 

A grande diferença entre o utópico e o «realismo responsá� 
vel - cuja única realização, além da demagogia, é a defesa da 
estagnação» (Teixeira Coelho) é que o utópico consegue fazer 
nascer o homem que está sendo gerado no seio do presente, ao 

· passo que o realista o aborta, não o. deixa nascer, o prende e o
· mata.

Há diferença entre profecia e utopia. A profecia é visualiza�·
. ção dó não sabido, do desconhecido. A �aginação utópica é a
· .projeção do sabido, do consciente. A utopia luta pela materializa
ção de um desejo presente. Ela «projeta» , isto é, «lança adiante de 
si», as coisas qué devem acontecer e poderão acontecer se o ho
mem quiser. A imaginação utópica dá à luz o que já está presente 

'·no seio das coisas. . Há_ diferença profunda também entre a burocracia e a uto
pia. Para os burocratas, só é bom o que é· presente e S? são 
possíveis mundos inteiramente ordenados e previsíveis; eles 
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vêem no exercício da imaginação utópica um perigo a suas vonta
des totalitárias. Para os utópicos, a imaginação é uma função 
própria e constante do homem, que deve ser exercida a todo mo
mento, na escola, na política, na vida amorosa. Num mundo em 
que, pela vontade consciente de alguns e pela omissão da maioria 
(como demonstra a insânia nuclear, a «pacífica» e a militar), 
o homem vem demonstrando, senão uma tendência para o suicí
dio, pelo menos uma resignação com a possibilidade do aniquila
mento total, é importante agitar a idéia multicolorida da utopia. 

3) Um pouco da história da utopia

A imaginação utópica sempre esteve presente na história dos 
homens. Entre as sociedades primitivas, a utopia sempre esteve 
presente sob a forma de lendas e crenças que falavam dum outro 
mundo, às vezes, situado neste próprio mundo, onde havia feli
cidade e vida melhor. E nas sociedades históricas, a utopia se fez 
presente nas formas de pensamento religioso. 

Podem ser chamados de utópicos livros como «A República», 
de Platão; os «Atos dos Apóstólos», da Biblia; a 
« Utopia», de Thomas Mores; «A Cidade do Sol», de Campa
nella; «Icaria», de Cabet, e outros. Entre os autores utópicos 
podem ser citados também o inglês Robert Owen, os fran
ceses Saint-Simon e Charles Fourier. Todos eles criaram proje
tos utopistas para sua época, imaginações criadoras que transfor
maram muitas sociedades, e servem ainda hoje de inspiração pa
ra muitos agentes sociais. 

Entre outras criações dos espíritos utópicos, podemos citar: 
- a abolição da propriedade privada, vista como a fonte de muitos
males para a maioria deles; 
- a igualdade entre os sexos, com idênticas possibilidades para
ambos na comunidade; 
- educação para todos: educação não era, contudo, a tentativa
de enfiar na cabeça do estudante algumas coisas para que ele as 
vomitasse depois, apodrecidas, mas a criação de condições para 
que a pessoa descobrisse, por si só, seu caminho; 
- a justiça não seria a fria mecânica quantitativa dos códigos
burocráticos, mas algo derivado do sentimento moral interior. 

No livro «Utopia», de Thomas More, descobrem-se coisas 
interessantes, como exemplo: 

- em «Utopia», há eleições (uma aspiração quase impossi
vel para a época); todas as discussões relativas à comunidade 
têm de ser feitas no interior da Assembléia· fazê-las fora seria cri
me, pois se poderia estar tramando contra� povo (diga-sé de pas
sagem que, se esse critério fosse aplicado hoje, não haveria qua
se políticos e governantes fora da cadeia), 
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- em «Utopia», todos trabalham; para que todos possam
trabalhar menos, a jornada é de 6 horas diár�as, cois� _notável 
quando se pensa que, há um �éculo atrás, na Inglaterra, a Jornada 
era de 12 a 16 horas, e no Brsail hoje é de oit_o horas - quando não 
de 10 ou 12 devido ao traball10 extra. 

- em «Utopia», prevê-se o principio de alt�rnãn�ia de fu-r�
ções entre as pessoas; este, mais<? .tra_balh� obn�atóno n� agri
cultura, deveria impedir o desequilibno ps1co�ógico e social fre
qüentemente constatado entre o� que sã� obn�ados a permane
cer a vida inteira numa função limitada; isso foi o que Mao Tsé
Tung aplicou na China. 

- a divisão de classes inexiste em «Utopia», como também
a propriedade privada; há grandes armazéns onde to_dos �ecebem 
o que precisam; lá a vida é possivel também sem dinheiro; o�ro 
há em abundância mas apenas para pagar soldados mercenú1os, 
corromper inimig�s e ... fabricar penic<?s; o. objetivo �sso é claro_: 
acostumar o utopiano a desprezar o drnherro ... A vida co�um e 
estimulada na ilha do «Utopia», onde grupos de 30 familias se 
reúnem para tomar refeições. . O que se percebe da �álise des_ses pensa�ores_ é q�e mwta 
coisa projetada por eles veio a se realizar, e mwta c01s& amda ;11ão 
se realizou. A gente percebe claramente que se algumas coisas 
se realizaram e outraslnão, isso não é devido ao faro de não se
rem possíveis, mas devido, em geral,_ à nossa falta �e corage� e 
nossa inoperância. Para ·Platão e More, tudo era mpda utópico; 
para nós, algo já se concretizou; deve�os lutar parm que outra_s 
coisas venham a se tomar presentes, isso depende de nós um-
camente. . . Mas aqui você· percebe a força e a safade�a de. 1de�logia: 
coisas como sociedade sem classes, sem propnedade privada, 
inexistência de dinheiro, etc. são mostradas e ensinadas como 
«impossiveis», �<irrealizáveis», «puros sonhos» ... 
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CONCLUSÃO 

Esse livro é dirigido principalmente aos jovens; jovens são 
a maioria de seus leitores. Penso que não haja assunto e realidade 
mais central, mais presente e mais quente, para a juventude de 
hoje, que essa discussão sobre utopia. Dos jovens depende 
que ela chegue a se concretizar, a se fazer presente. O futuro 
também é realidade, também faz parte das coisas possíveis. Não 
deixemos que nos convençam de que a liberdade, a igualdade, 
a fraternidade, a justiça são impossíveis. E a quem nos gritar nos 
ouvidos, ou nos sussurrar maciamente e sedutoramente que nos 
calemos, que nos fechemos, que façamos somente o que eles nos 
dizem ou indicam, nós devemos responder com a afirmação 
dos estudantes europeus que conseguiram, através de sua luta e 
coragem, mudar completamente o ensino nas universidades: 
«Sejamos realistas·: exijamos o impossível� 

Não nos deixemos amarrar e aprisionar pelo que está ai. O 
que está ai é apenas parte da verdade e da realidade. O futuro 
também faz parte da verdade e da realidade. E o futuro está sen
do gerado no presente. Depende de nós fazê-lo nascer, torná-lo 
presente. Tudo é possível a quem quer. Essa a nossa consciência, 
a nossa convicção .. O futuro nos pertence. O impossível não existe 
para nós. «Sejamos realistas: exijamos o impossivel». 
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1 - Introdução 

Este livro pretende apresentar aos leitores a hist6ria da 
I I 

JUVENTUDE AGRARIA CATOLICA GAC) no Brasil, uma 
hist6ria de lutas e desafios. 

A Juventude Agrária foi um movimento que atuou no país de 
1947 a 1972, em várias Par6quias e Dioceses de 15 Estados 
brasileiros. Visava organizar os jovens rurais para, à luz do Evangelho, 
trabalhar pela promoção humana da juventude rural e pela melhoria 
das condições de vida de toda uma comunidade. 

A ideia de se escrever essa hist6ria evoluiu lentamente, a partir 
do Primeiro Encontro de ex-permanentes jacistas gaúchos, realizado 
em Porto Alegre (RS), em 1990. 

O assunto voltou a ser ventilado em 1998, durante o Primeiro 
Encontro Nacional de ex-jacistas, realizado em Itaparica (BA). No 
entanto, a ideia s6 começou a avançar a partir de 2005, quando 
Dionaura Camargo de Accioly e Angela Neves Lucchetti elaboraram 
um questionário enviado a todos os ex-jacistas e ex-assistentes cujos 
endereços ainda eram conhecidos. A finalidade era colher subsídios 
para elaboração de um livro sobre a História da ]AC no Brasil. 
Trinta e seis pessoas responderam ao questionário. 

Na mesma época, foi elaborado um esquema preliminar do que 
poderia ser o conteúdo da publicação, o qual sofreu modificações 
ao longo do tempo, durante os Encontros Nacionais de ex-jacistas. 
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O livro procura registrar e analisar a experiência da JAC, situando
ª dentro de um marco sócio-político, religioso, econ&mico e cultural, 
para que possa ser melhor compreendida. Dentro dessa perspectiva 
é que se trabalhou ao longo desses anos. 

O livro não foi escrito por especialistas, ou por pessoas com 
experiência em redação de livros. Antes, é o produto da colaboração 
de muitas pessoas, desde as que responderam ao questionário, até 
os participantes dos Encontros Nacionais de ex-jacistas. Nessas 
ocasiões, os textos elaborados eram estudados, criticados pelos 
grupos e as observações levadas em conta para o aprimoramento 
dos conteúdos. 

Sabe-se que houve avanços e retrocessos no que se refere à 
elaboração dos textos. No final, pode-se dizer que o livro é o produto 
da colaboração de muitos, refletindo, de certa forma, as diferenças 
regionais e de estilo das pessoas, assim como as diferentes fases pelas 
quais elas e o Movimento passaram. 

De certa maneira, todos os ex-jacistas são, também, coautores. 
Quando em 1947, a JAC começava a dar seus primeiros passos, 

o mundo e o Brasil viviam um momento muito especial.
A Segunda Guerra Mundial havia terminado dois anos antes, em

1945, com a vitória de países democráticos sobre países dotados de 
governos totalitários, surgidos na segunda metade do século �X. 

A Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, cnou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos para a promoção e 
respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana no mundo. 

No Brasil, que havia tornado parte na guerra, ocorreu a queda do 
Estado Novo, autoritário e nacionalista, implantado por Getúlio 
Vargas, e o início de um novo regime político, baseado na 
Constituição Democrática de 1946.

Ao mesmo tempo, o país precisava enfrentar os obstáculos que 
se opunham ao seu desenvolvimento corno: a necessidade �e 
modernizar sua infraest rutura de transport e, energia, 
telecomunicações, habitação, saúde, educação e saneamento básico. 

O Brasil rural continuava marcado por cinco séculos de latifúndio, 
nele implantado pelas oligarquias fundiárias. 
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Foi nesse �ont_:xto que nasceu a Juventude Agrária CatólicaQAC), ?r?amz�çao que através de sua existência irá tomandocaracter�sticas diferenciadas. Ajudando no seu início ao trabalho deevan?ehzação nas Paróqui�s, pa�san�o pelo momento em queadquir� �m tom desenvolvimentlsta, incentivando as melhoriastecnologicas na produ�ão agrícola por parte dos jovens, atétra�sfori:nar-se em movimento de conscientização denúncia eresistência frente às injustiças sociais. ' 
Inf_l1;1enciado pela _Te?logia �a Libertação, DocumentosConciliares e_ Conferencias Latino-Americanas do CELAM,(Conselh� Episcopal Latino Americano), assim como Cursos eAss�mbleias do MIJ-';"�C (Movimento Internacional da JuventudeAgncola e Rural Catohca), e pelo clima político vivenciado no fimdos anos 60, começo de 1970, o Movimento foi se transformandonun_:: proces�o dialético,_onde a organização e a conscientização quea açao repe�1da pro�or�ionava

'. 
transformava a vida do jovem e, porconsequ�nc1a, o propno Movimento também se transformava. Este l�vro toma como fonte histórica, a memória dos própriosprot�gomstas. A�ompanha e registra na palavra de quem participou da _vida do Movimento, na qualidade de militantes, dirigentes eassistentes, o qu� es�a experiê�:ia �epresentou para eles e para elasem termos de solidariedade e vivencia de uma fé mais comprometida,bem como em termos de transformação da sociedade rural em queestavam engajados. A caminhada da Juventude Agrária Católica será aqui abordadada seguinte forma: 

P RIMEIRA �':RTE: História e Organização de JovensCamponeses Cnstaos, que se procura situar o Movimento nocontexto sócio-político de cada período. 
SEGUNDA PARTE: Elementos Básicos para a atuação da JAC compreendendo o método de trabalho, e a organização d�Movimento. 
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Os depoimentos dos ex-jacistas mostram o caráter educativo e 
conscientizador exercido pela Organização, dotando-os da 
capacidade de perceber o caráter estrutural e de classe dos problemas 
vivenciados em um mundo em grandes transformações. 

Em virtude desse contexto, este livro não se atém propriamente 
a história individual das pessoas, mas à história do Movimento, na 
qual a vivência de cada um tem um papel importante. 

O livro poderá servir como material de referência, análise e 
reflexão para os próprios ex-jacistas, bem como para todos os que 
se engajaram ou ainda se engajam no processo de mudanças das 
condições sócio-políticas e econômicas do campo. 

Alguns capítulos deste .livro têm, às vezes, os aspectos de um 
relatório. 

Considerando-se que grande parte da documentação da JAC foi 
perdida ou destruída no período da ditadura achou-se conveniente 
registrar informações que, de outra forma, ficariam "perdidas na 
memória das pessoas", ou desapareceriam com sua morte. 

Estados onde a JAC atuou 
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1 ª Parte 

li - História e Organização de 
Jovens Camponeses Cristãos 

1947-1954 

Capítulo 1 

Angela Neves Lucchetti 
Raimundo Caramuru Barros 

Contexto Sócio Político e Eclesial do Brasil 

Após a derrubada do Estado Novo de Getúlio Vargas em 1945, 

o país elegeu democraticamente como Presidente da República, o
General Eurico Gaspar Dutra para um mandato de quatro anos.
Visando estabelecer um marco jurídico de natureza democrática foi
convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou
uma nova Constituição, proclamada em 18 de setembro de 1946. O
término da II Guerra Mundial abriu para o Planeta, de um modo
geral, e para o Brasil, de maneira mais específica, novas perspectivas.
Este momento preciso representou a redução de poder de algumas
potencias mundiais, o surgimento de novos dominadores, a
emergência de novos povos e de novas nações independentes; a
tomada de consciência das limitações do mercado em promover o
progresso econômico e o aparecimento de novos modelos, que
conferiam ao Estado Nacional mais autonomia no processo de seu
desenvolvimento.

A partir de 1945, três blocos de nações passaram a dominar o 
cenário político internacional. O primeiro bloco foi formado pelas 
nações que adotaram o modelo de mercado na condução do seu 
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sistema econômico-financeiro. O segundo bloco foi integrado pelas 
nações que optaram pelo modelo econômico socializante, com um 
papel determinante do Estado nacional. O terceiro bloco agrupou 
nações que não se alinharam politicamente com nenhum dos dois 
blocos anteriores, mas, conservaram-se neutras e decidiram ao 
mesmo tempo, desenvolver um sistema econômico híbrido, de 
acordo com as necessidades peculiares e as vantagens comparativas 
do respectivo país no mercado internacional. Houve, igualmente 
nesta época, uma forte tomada de consciência da crise de alimentos, 
que condenava à fome crônica e à subnutrição quase dois terços da 
humanidade. Esta tomada de consciência refletiu-se na estrutura da 
Organização das Nações Unidas, que criou em outubro de 1945, 
uma entidade específica para ocupar-se com a questão. Esta entidade 
foi denominada de Organização para Alimentação e Agricultura1

, que 
instalou sua sede na cidade de Roma - Itália. No caso do Brasil, 
começou-se a questionar a estrutura fundiária arcaica e o nível 
tecnológico obsoleto da produção agropecuária. Acentuou-se o 
processo de migração das regiões menos desenvolvidas para as regiões 
mais ricas. O processo migratório acentuou o êxodo rural, por falta 
de acesso no campo a serviços essenciais de educação, de saúde e de 
saneamento básico, indispensáveis a uma melhor qualidade de vida'. 

Essas levas de migrantes passaram a inchar as periferias nas grandes 
cidades, aumentando significativamente o numero de favelas. As 
administrações urbanas não buscaram condições de fornecer a 
infraestrutura necessária à vida desses migrantes, marginalizados, 
agora, nessas excrescências urbanas. 

Terminada a Guerra, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall 
para reconstruir a Europa Ocidental, ou mais precisamente a 
Alemanha Ocidental, Itália, França, Bélgica e Holanda, e assim 
impedir que esses países fossem anexados à área de influência direta 
da então União Soviética. Tendo participado diretamente da Guerra, 
o Brasil propôs ao Governo americano que se estabelecesse um Plano
análogo para a modernização da América Latina. Como resposta, o
Governo de Washington prontificou-se a modernizar a Agricultura

1 Food and Agriculture Organization - FAO
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brasileira, dentro do Ponto IV do Plano de ajuda que fora destinado 
aos países não europeus, bem como a formar uma Comissão Mista 
(Brasil-Estados Unidos), incumbida de traçar um plano estratégico 
para a modernização do Brasil. Essas duas propostas foram honradas. 
A modernização da Agricultura brasileira concretizou-se em duas 
iniciativas. A primeira foi uma ampliação do Ministério da 
Agricultura, com a criação do Serviço de Informação Agrícola, 
voltado para este objetivo. A segunda foi a criação da Associação 
Brasileira de Crédito e Assistência Rural - ABCAR, com estrutura 
específica em cada Região. No caso do Nordeste, p.ex., foi criada a 
Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural - ANCAR. 

Getúlio Vargas voltou ao Poder, eleito democraticamente em 1950 
por maioria esmagadora, disposto a empreender um plano de 
desenvolvimento de maior envergadura dentro de três linhas 
fundamentais, já esboçadas em sua campanha eleitoral, a saber. 

1. Programa econômico de industrialização e infraestrutura,
abrangendo indústria automotiva; expansão das redes rodoviária e 
ferroviária; plano nacional do carvão; expansão da energia elétrica; 
política do petróleo; regulamentação e controle da remessa de lucros 
das companhias estrangeiras; criação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento - BNDE com o objetivo inicial de financiar as 
indústrias de base. Duas decisões foram sujeitas à acirrada polêmica, 
ou seja, o decreto que limitou a remessa de lucros que as empresas 
estrangeiras podiam repatriar para as suas matrizes no exterior e a 
criação da Petrobrás. 

2. Programa de desenvolvimento regional, já enfatizado pela
Constituição de 1946, com a criação de Superintendências e de 
Bancos Regi anais. 

3. Política Social, com ênfase no fortalecimento do movimento
sindical, visando à criação de uma Central Sindical de Trabalhadores. 

Três partidos políticos dominavam o cenário nacional. 
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O primeiro foi a União Democrática Nacional - UDN, integrada 
principalmente pelas classes médias urbanas; a ela estava aliada a 
Escola Superior de Guerra - ESG, uma organização constituída pelo 
segmento mais intelectualizado e politizado das Forças Armadas, 
com o objetivo de elaborar e atualizar, permanentemente, uma 
estratégia de inserção mundial para o Brasil, com base no binômio 
Segurança e Desenvolvimento e ao mesmo tempo, formar quadros 
para assumir progressivamente a condução e operacionalização dessa 
estratégia. O segundo foi o Partido Social Democrata - PSD, que 
congregava, sobretudo, as velhas oligarquias rurais. 

O terceiro foi o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB que apoiava 
Getúlio Vargas; suas bases eram as massas trabalhadoras urbanas, 
enquadradas, em grande parte, na estrutura sindical corporativista; 
Getúlio as cultivara com uma cesta de benefícios sociais, durante os 
anos, em que este estivera no poder. 

Os militares intelectualizados e politizados tinham os mesmos 
objetivos de Getúlio, em termos estratégicos, pois ambos haviam 
bebido da mesma fonte: o positivismo de Augusto Comte., Forças 
Armadas e Getúlio, perseguiam o mesmo objetivo, mas nutriam 
sempre uma recíproca e arraigada desconfiança. Por isso, um 
acontecimento policialesco, em 1954 provocou um abalo na política 
nacional: um atentado contra Carlos Lacerda, um dos líderes da 
UDN, que resultou na morte de seu guarda costa (o Major Vaz), 
levou as Forças Armadas a dar a Getúlio um ultimato para que 
renunciasse incondicionalmente à Presid&ncia da República. Em 
resposta, o estadista gaúcho suicidou-se em 24 de agosto deste mesmo 
ano, surpreendendo e desconcertando inteiramente seus adversários 
políticos. Encerrou-se assim tragicamente a era Vargas. Ap6s um 
interregno de 19 meses, preenchido por uma cascata de mandatos 
tampões, Juscelino Kubitschek é empossado como Presidente da 
República no início de 1956, depois de eleito democraticamente pelo 
povo. 

Terminada a II Guerra Mundial, Roma enviou como Núncio 
Apostólico para o Brasil Dom Carlos Chiarlo com duas prioridades, 
entre outras: Despertar a Igreja para os desafios do desenvolvimento, 

14 

bem como sensibilizá-la para as questões da alimentação e do 
desenvolvimento da agropecuária. Ao chegar ao Brasil, o novo 
Núncio Apostólico escolheu o Padre Hélder Câmara como 
Conselheiro da Nunciatura para assuntos brasileiros, pelo fato de 
ser ele o Assistente Geral da Ação Católica Brasileira, única 
organização cat6lica dotada de uma efetiva coordenação com 
capilaridade nacional. Nesta qualidade Padre Helder foi enviado pelo 
Núncio para participar de eventos importantes, relativos ao 
desenvolvimento de certas regiões como Nordeste, Amazônia, Vale 
do Paraíba, e ao mesmo tempo, articular os bispos dessas regiões a 
fim de despertá-los para os problemas do desenvolvimento, 
especialmente do desenvolvimento agrário. 

Esta iniciativa demonstrou que o episcopado brasileiro necessitava 
de uma coordenação e articulação mais sistemática e permanente, e 
não apenas pontual e esporádica em função de acontecimentos 
específicos. Esses desdobramentos resultaram na criação da 
Confer&ncia Nacional dos Bispos do Brasil em outubro de 1952.

Nesse contexto, a cidade de Natal (RN) enfrentou sérios 
problemas sociais, os quais a Arquidiocese se preocupou em ajudar 
a resolver. A construção de pistas de pouso na base área de Natal, 
construída pelos americanos como SUJ?Orte logístico à campanha 
bélica que desenvolviam no Norte da Africa - atraiu para a capital 
potiguar uma forte corrente migratória proveniente do interior da 
Região, principalmente em 1942, quando o semiárido nordestino 
foi vítima de uma estiagem prolongada. Desprovidos de alimentação 
e dos recursos essenciais para sua sobreviv&ncia no interior da Região, 
esses migrantes nordestinos encontraram em Natal um promissor 
mercado de trabalho. Nesta conjuntura, a cidade de Natal 
experimentou um crescimento desordenado, em que sua população 
quase decuplicou em poucos anos. 

Com o término da guerra e a desativação parcial da base área, 
bem como com a drástica redução do fluxo econômico gerado pelo 
esforço bélico, o desenvolvimento urbano de Natal enfrentou um 
desafio de grandes proporções. Como atender às populações 
periféricas da cidade e como encontrar novos empreendimentos 
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Encontro Naciorral JAC - Niterói, esquerda para a direit�: Dom 
Edmundo Kung (RS), om Hélder Câm1ra (RJ), Dom João de 
Souza Lima (Manaus) 

econômicos capazes de substituir a economia de guerra que havia 
provocado a insustentável aglomeração populacional na sua 
periferia? 

Este desafio conjuntural chamou a atenção para outro desafio 
permanente, enfrentado periodicamente pelas populações 
interioranas: a inviabilidade do nível tecnológico com que se praticava 
a atividade agropecuária no serniárido, fruto em grande parte, da 
estrutura social obsoleta, que impedia o desenvolvimento da Região. 
Esta tomada de consciência levou a Arquidiocese de N atai em 
articulação com as duas Dioceses sufragâneas, de Mossoró e Caicó, 
a buscar respostas a este quebra-cabeça. Em 1949, sob a liderança 
do Padre Eugênio Sales, da Arquidiocese Natal, foi criado o Serviço 
de Assistência Rural - SAR, com o objetivo de elevar o nível da 
qualidade de vida das populações interioranas, proporcionando-lhes 
condições para que conduzissem o seu próprio desenvolvimento. 
Essa iniciativa prosperou, ampliou-se e assumiu grandes proporções, 
transformando-se no que se convencionou denominar de 
Movimento de Natal. 

Este empreendimento pastoral operacionalizava em termos 
práticos as novas perspectivas de vivência e atuação da Igreja, 
preconizadas pelo Núncio Apostólico e veiculadas pelo Padre Hélder 
Câmara, em nível nacional, através de eventos e fomento de iniciativas 
similares em várias regiões do país. 

Tanto em Natal como em várias outras Dioceses, onde 
desabrochavam diversas outras experiências, era patente a 
necessidade de reciclar os sacerdotes que atuavam junto às populações 
rurais com respeito a esses novos horizontes da ação pastoral: 
fomentar comunidades eclesiais vivas, que, ao mesmo tempo, se 
colocassem a serviço do desenvolvimento humano das populações 
em que estavam inseridas. 

Em 1950, Padre Hélder Câmara organizou na Universidade Rural, 
localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, um curso de 
longa duração para sacerdotes rurais provenientes de Dioceses das 
várias regiões do país, com o objetivo de torná-los elementos 
multiplicadores dessas novas perspectivas da ação pastoral da Igreja 
no meio rural brasileiro. 
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Este curso foi orientado por Monsenhor Ligutti, que era então 
o representante do Vaticano na FAO, a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura. A reciclagem de sacerdotes
foi conduzida posteriormente de maneira sistemática, na
Arquidiocese de Natal, que passou a promovê-la anualmente, em
cursos intensivos de dez dias, no mês de janeiro de cada ano. A
Paróquia de São Paulo do Potengi (Mons. Expedito) no agreste
potiguar tornou-se uma referência desta nova orientação pastoral.

Na passagem da década de 1930 para 1940, a Juventude Operária 
Católica - JOC, nos moldes formulados pelo sacerdote belga Joseph 
Cardijn, filho de um trabalhador em minas de carvão, começou a 
se implantar em cidades brasileiras. Sacerdotes canadenses atuando 
em Colégios da capital paulista introduziram também experiências 
iniciais com respeito à Juventude Estudantil Católica - JEC. 

Essas iniciativas suscitaram na Igreja, ao longo da década de 1940, 
um debate sobre o modelo de Ação Católica, que mais se adequaria 
à Igreja no Brasil: o modelo italiano, adotado na década de 1920, 
organizado em quatro ramos (homens, mulheres, rapazes e moças) 
ou o modelo da Ação Católica especializada por meio social, na 
base do método ver - julga - agfr, a exemplo da JOC e da JEC? A 
Revista do Assistente Eclesiástico, da Ação Católica, dirigida e 
editada pelo Padre Helder Câmara, bem como outros periódicos 
católicos, alimentaram esse debate. A Semana Nacional de Ação 
Católica, que se realizou em Porto Alegre, imediatamente antes do 
Congresso Eucarístico Nacional, no ano de 1948, colocou este tema 
no centro de suas discussões, sem que se chegasse a uma decisão 
definitiva. Foi criada então uma Comissão Episcopal especifica para 
supervisionar a Ação Católica Brasileira, composta inicialmente por 
cinco bispos. No início de 1950 esta Comissão foi ampliada para 
nela incluir todos os Cardeais e os Arcebispos metropolitas da Igreja 
no Brasil e decidiu que a Ação Católica Brasileira passasse a se 
organizar de maneira especializada, por meio social, tanto em nível 
dos movimentos de juventude, como em nível dos movimentos de 
adultos. 
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A partir de então, além da JOC e da JEC foram constituídos os 
seguintes movimentos: a Juventude Agrária Católica - JAC; a 
Juventude Universitária Católica - JUC e a Juventude Independente 
Católica - JIC, que se limitou ao movimento feminino, para jovens 
pertencentes à classe média urbana, que tendo terminado os seus 
estudos, dedicavam-se ao exercício de uma atividade profissional e/ 
ou �reparavam-se para o casamento. Os correspondentes
movimentos adultos foram surgindo aos poucos ao longo da década 
de 1950 

No período de 2 a 6 de julho de 1952, mesmo antes da criação da 
CNBB, realizou-se em Manaus o I Encontro dos Bispos e Prelados da
Amazônia com dois objetivos: tomar conhecimento das iniciativas 
governamentais e das transformações a serem introduzidas na Região, 
em decorrência dos recursos obrigatórios a serem nelas aplicados 
pela União, de acordo com as disposições transitórias da 
Constituição de 1946; traçar diretrizes pastorais a serem adotadas 
para responder a todas essas transformações. Um encontro análogo 
e co1:1 objetivos semelhantes foi levado a cabo em Aracaju - Sergipe, 
reumndo todos os Bispos do Vale do São Francisco no período de 
25 a 28 de agosto do mesmo ano. 

A Constituição de 1946 previa também recursos substanciais a 
serem aplicados nesta Região em amplos programas de geração de 
energia elétrica e de irrigação. Esses programas visavam também elevar 
as condições de vida das populações ribeirinhas duramente atingidas 
pela malária. Era necessário que a Igreja definisse seu papel nessas 
transformações e adotasse as orientações pastorais por elas exigidas. 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, criada 
em outubro de 1952, teve inicialmente sua estrutura pautada em 
grande parte pela estrutura da Aç�o Católica, que a partir da criação 
da CNBB passou a ser a esta vinculada. Durante vários anos Dom 
Helder Câmara acumulou simultaneamente, as funções de 
Assistente Geral da Ação Católica e de Secretário Geral da CNBB. 
Dentro desse contexto da sociedade brasileira e da Igreja no Brasil a 
JAC nasceu e buscou caminhos para sua atuação. 
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A JAC: Início de uma História 

Último dos movimentos de Ação Cat6lica Especializada a se 
organizar no Brasil, a Juventude Agrária Cat6lica CTAC), s6 teve 
início em 1947 quando Dom José de Medeiros Delgado, primeiro 
bispo de Caic6 (RN), iniciou as primeiras secções (grupos de base) 
em sua Diocese. 

Homem dinâmico, nordestino de nascimento e profundo 
conhecedor da região, iniciou na nova diocese um trabalho de 
renovação pastoral, tendo como suporte os princípios da Doutrina 
Social da Igreja. É neste contexto de renovação pastoral da região do 
Serid6, em pleno sertão do Rio Grande do Norte, que nasce a JAC, 
não como um movimento isolado, mas como parte integrante de 
um Plano de Pastoral Diocesano, onde o homem era visto como 
sujeito do seu pr6prio desenvolvimento. Na nova visão de Igreja no 
Serid6, a JAC se insere como um movimento capaz de educar e 
promover a juventude rural. 

Dom Delgado acreditava na necessidade de organização do 
homem rural, na importância das organizações cooperativas e de 
crédito, e numa Igreja identificada com os anseios do povo. Procurou 
organizar a Ação Cat6lica Rural, a partir do modelo italiano, mais 
conhecido na época, que compreendia quatro setores: homens, 
senhoras, rapazes e moças. Em Caic6, o movimento jovem era, 
inicialmente, somente feminino, embora sua ação abrangesse toda 
a comunidade. Mais tarde, no início da década de 50, a JAC masculina 
veio a se organizar, graças ao trabalho do Padre João Penha Filho, 
em Lagoa Nova, par6quia da diocese de Caic6. 

Com a preocupação de atingir também os adultos do meio rural, 
Dom Delgado iniciou a Liga Agrária Cat6lica (LAC), que no Brasil 
não chegou a se organizar de forma mais ampla talvez porque os 
movimentos de adultos não conseguiram se estruturar bem no país. 

O movimento de adultos s6 se desenvolveu a partir da segunda 
metade da década de 60, quando o padre francês José Servat, a pedido 
de dom Helder Câmara, nesta ocasião arcebispo de Olinda e Recife, 
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organi�o� a ACR - _Ação Cat6lica Rural, depois denominada Ação
dos Cnstaos no Meto Rural, sobretudo com trabalhadores rurais do
nordeste e de outros Estados do Brasil.

1.1 A JAC brasileira nasceu no sertão 

Caie� �ica a oeste do Rio Grande do Norte, na chamada região
do Sendo, em pleno sertão nordestino. Nos idos de 1947
predominava na área a pequena e média propriedade, que vivia i
base d_a pecuária de leite, do algodão, do plantio de milho, feijão,
mand10ca (macaxeira), ab6bora (jerimum), batata doce, como
culturas de subsistência, sobretudo se o inverno, estação das chuvas,
fosse generoso.

Embora muito seco, o Serid6 possuía, à época, uma economia
razoavelmente equilibrada onde a carne-de-sol, os queijos de coalho
e de manteiga (requeijão) e a manteiga de garrafa eram conhecidos
por sua boa qualidade, e o êxodo era menos intenso que em outras
áreas do nordeste. Neste meio agressivo, no que diz respeito à
natureza, se desenvolveram os primeiros grupos jacistas do Brasil
nas localidades de Timbaúba, São Fernando, São João do Sabugi'.
Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Serid6, Currais
Novos, Cruzeta, Ouro Branco, Lagoa Nova, Acari, Jucurutu e SÍtio
de �entro. Em Timbaúba se localizou a primeira secção jacista do
Brasil, sendo primeira dirigente Beatriz Torres de Araújo, à época,
professora rural e Yara Rocha Diniz, primeira dirigente diocesana.
Yara, que pertencia à Ação Cat6lica Geral, assumiu a coordenação
diocesana e muito colaborou com Dom Delgado para a nucleação
das primeiras jovens que integrariam os grupos da JACF.

Inicialmente, a dirigente da LAC (Liga Agrária Cat6lica),
Lutegardes Gurgel de Araújo, que morava no sítio Tapuia, em
Timbaúba, vinha a cavalo até a sede do povoado para coordenar as
reuniões, função que, aos poucos, as jacistas assumiram. Nas
primeiras reuniões, o pr6prio dom Delgado explicava os objetivos
da Ação Cat61ica e da JAC, e como se trabalhava o método VER -
JULGAR - AGIR. O ideal jacista ia se concretizando a partir da
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�rática, no decorrer da realização das atividades pelos grupos de
Jovens.

As primeiras jacistas de Timbaúba eram doze jovens, filhas de
sitiantes (nome dado aos pequenos proprietários) que se reuniam
semanalmente, em círculos de estudo, procurando desenvolver um
trabalho de cunho religioso e social. Como se depreende da leitura
de um "Livro de Atas" da secção de São Fernando, que ainda hoje
existe, o movimento tinha um caráter eminentemente religioso,
embora procurasse desenvolver também uma dimensão social, na
medida em que se preocupava com o aprimoramento da educação,
a organização do lazer, o ensino de trabalhos manuais (corte e
costura, tricô, bordados, crochê) visando melhorar as condições
financeiras das pessoas. Através dos "Clubes de Jovens", a JAC
atingia toda a comunidade. Fruto dessa semente, plantada há tantos
anos, Timbaúba é hoje um importante centro de produção de
bordados do Rio Grande do N arte.

Inicialmente, a JAC da área do Serid6 viveu sua experiência de
forma isolada, uma vez que não existia qualquer coordenação, nem
a nível estadual nem nacional.

Levando-se em conta as dificuldades da época, seja quanto aos
meios de transporte, seja quanto à agressividade da natureza e à
"novidade" do método utilizado pela JAC em termos de pastoral
paroquial, a experiência do movimento na diocese foi bastante
significativa, uma vez que atingiu 13 municípios da região.

Em 1952, realizou-se em Caic6 uma Semana Ruralista com a
colaboração do Serviço de Assistência Rural (SAR) de Natal, tendo
à frente o cônego Eugênio Sales e do Serviço de Informação Agrícola
(SIA), do Ministério da Agricultura, que emprestava seus técnicos
para o evento.

Nesta como em outras Semanas Ruralistas, realizavam-se reuniões
para agricultores, assim como para jovens e mulheres, sempre de
acordo com os problemas e interesses da região. O objetivo era atingir
e sensibilizar o maior número de pessoas da comunidade. Ângela
Neves indicada pelo Padre Helder Câmara como responsável
nacional da JAC, participou dessa Semana Ruralista e teve contato
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com vários grupos jacistas. Era o início de um programa de 
conhecimento das diferentes experiências de JAC que começavam 
a existir no Brasil, sobretudo no nordeste. 

Nessa época, o bispo de Caicó era Dom Adelino Dantas, que 
substituiu Dom José Delgado, quando este foi transferido para São 
Luís, capital do Maranhão. O novo bispo continuou apoiando o 
movimento. 

Em São João do Sabugi, (RN), realizou-se o primeiro encontro 

diocesano de JACF do Brasil. 

1.2 Padre Hélder Câmara e a Ação Católica Rural 

Ao mesmo tempo em que os primeiros núcleos jacistas se 
firmavam na Diocese de Caicó (RN), no Rio de Janeiro o padre 
Hélder Câmara, assistente geral da Ação Católica Brasileira, se 
preocupava com a urgência de se realizar um trabalho de Ação 
Católica no meio rural. Trabalhando com favelados no Rio de Janeiro 

o então Padre Helder Câmara percebeu que a grande maioria
daquelas pessoas vinha do Nordeste e de áreas rurais em busca de
melhores condições de vida e de trabalho. Tornava-se necessária uma
atenção especifica a estas populações nas suas áreas de origem.

Embora os bispos do Estado do Rio de Janeiro não estivessem 
voltados para a problemática rural, padre Hélder Câmara solicitou a 
Ângela de Moraes Neves, que pertencia à JEC Quventude Estudantil 
Católica), que elaborasse um estudo da realidade do município de 
Santa Maria Madalena, durante as férias escolares de 1947- 1948. 

Ângela, então com dezessete anos, era filha de pequenos 
agricultores daquele município, situado na região serrana do estado 
do Rio de Janeiro, a 240 km da capital. A área até hoje é bastante 
subdesenvolvida, com carência de todo tipo de infraestrutura. Padre 
Hélder conhecia o lugar porque fora ali pregar durante uma festa da 
padroeira. A crise do café atingira duramente os pais de Ângela e os 
demais agricultores do município, uma vez que a área era 
monocultora daquele produto. Por isto, e como na região não havia 
maiores possibilidades de instrução, Ângela, a partir de 1940, foi 
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est�1ar com u�a bolsa de estudos, como interna, num colégio
rehg10so do R10 de Janeiro. Ali conheceu e passou a integrar a 
Juventude Estudantil Católica QEC). 

O trabalho de campo foi acompanhado pelo padre Hélder 
Câmara, que também elaborou o questionário a ser aplicado. Os 
dados do estudo foram tabulados e trabalhados por Ângela com a 
colaboração permanente de Cecília Goulart Monteiro, secretária do 
Padre Hélder Câmara. 

Em 1948, o trabalho foi apresentado sob o nome Uma Pesquisa

no Meio Agrário, por ocasião da illª Semana Nacional de Ação 
Católica, que se realizou em Porto Alegre, imediatamente antes do 
Congresso Eucarístico Nacional, que teve lugar na capital gaúcha 
neste mesmo ano. 

Era a primeira vez que numa Semana Nacional de Ação Católica 
se abria espaço para abordar problemas do meio rural. Dessa reunião, 
participaram o padre Eugênio de Araújo Sales, da Arquidiocese de 
Natal (RN), Ligia Barcelos (LAC), Judite da Mata Ribeiro, da 
Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR) de Pernambuco. 
Judite nunca pertenceu à JAC, mas, a partir de seu trabalho, sempre 
colaborou muito com o movimento. 

Em 1,_948, o padre Hélder Câmara nomeou Ângela de Moraes 
Neves (Angela Neves) delegada nacional da JACF. Este era o nome 
que, à época, recebiam os dirigentes nacionais e diocesanos dos 
movimentos de Ação Católica Especializada. Ângela deveria 
conhecer e visitar as experiências da JAC que começavam a surgir 
no Brasil, sobretudo no Nordeste; favorecer a troca de experiências 
entre elas; participar de encontros de diversos tipos; manter 
correspondência com as dioceses; respeitar as diferenças regionais, 
mas zelar para que o movimento tivesse os mesmos objetivos, a 
mesma mística, a mesma metodologia de trabalho. Era importante 
que a JAC não se transformasse numa organização de ação social 
rural, que tinha o seu valor, mas que não era um movimento de 
ação católica especializada. 

Começava, assim, a busca de caminhos para a JAC brasileira. 
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O secretariado nacional que se tentava organizar recebia 
publicações da JAC francesa e da Juventude Rural Católica (JRC) 
do Canadá. Essas publicações foram Úteis na fase de implantação 
do movimento. Mesmo conhecendo a experiência de outros países, 
sabia-se que a JAC brasileira precisava ter "sua individualidade", sua 
"marca registrada", respeitando as peculiaridades regionais. Desejoso 
de organizar também os movimentos de adultos no meio rural, padre 
Helder indicou Ligia Barcellos (assistente social) e João Gonçalves 
de Sousa (engenheiro-agrônomo), como responsáveis pela Liga 
Agrária Católica (LAC) feminina e masculina, e Hilton Sales, 
engenheiro-agrônomo, professor da Universidade Rural (km 47-RJ) 
para a JAC masculina. 

Essas pessoas foram muito dedicadas ao trabalho que lhes foi 
pedido, mas a experiência demonstrou que os melhores apóstolos 
do meio são as pessoas do próprio meio como dizia Monsenhor 
José Cardjin, fundador da JOC. 

Ligia Barcellos, à época, realizava um trabalho de desenvolvimento 
de comunidade, na área rural do município de Araruama (RJ), distrito 
de São Vicente. Mais tarde, ela tornou-se também responsável pelo 
Correio Rural na primeira fase do jornal e muito se dedicou a esta 
tarefa. A LAC funcionou apenas em paróquias das dioceses de 
Campanha (MG) e de Caicó (RN). 

1.3 A JAC e as festas da colheita 

Lagoa Nova foi a primeira paróquia do Brasil a ter grupos 
masculinos e femininos da JAC, já no início da década de 1950, 
graças ao interesse e dedicação do Padre João Penha Filho, que ali 
trabalhava. Entre as atividades que o movimento realizava, tornou
se muito conhecida a celebração da festa da colheita que, em 1954, 
começou em Lagoa Nova e se estendeu a vários municípios do Rio 
Grande do Norte chegando depois a outros Estados como o da 
Bahia. Além do sentido religioso de oferecer a Deus os primeiros 
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frutos da terra, costume muito antigo entre os judeus, as festas da 
colheita tinham o objetivo de valorizar o trabalho do agricultor do 
qual depende, em grande parte, a alimentação do mundo. 

Visavam, também, chamar a atenção das autoridades para os 
graves problemas do campo, uma vez que, à época, nem legislação 
trabalhista rural existia. Na realidade, quando a JAC começou o seu 
trabalho, o homem do campo era visto como alguém à margem da 
sociedade: sem leis que o protegessem, sem acesso à educação ( a 
grande maioria era analfabeta), a programas de saúde, de crédito, de 
assistência técnica, sem direito a ter suas pr6prias organizações. Se 
pensarmos bem, apesar de alguns avanços, a situação não mudou 
muito. 
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Conta o padre João Penha, em seu depoimento, que na época da ;e�ta 

rapazes e moças da JAC se "espalhavam pelas fazendas e siuos 

convocando os agricultores. Tudo era planejado. Na véspera, as equipes 

se dividiam para preparar os agricultores: uma turma era encarregada 
de preparar homens e mulheres para a confissão, durante a noite, e 

várias equipes para proporcionar distrações para o pessoal, no largo 

do mercado. Eram cantorias de viola, emboladas de coco, danças 

folclóricas a noite toda. Equipes cuidavam de preparar a alimentação 
para o café da manhã, após a missa, pois t?dos trazia�'.N quando 

chegavam, os frutos das primeiras colheitas: milho verde, feipo verde, 
ovos, galinhas etc. As equipes passavam a noite preparando bolos, 
canjica e pamonha, além de galinha assada para o café da manhã". 

"O padre passava a noite confessando. Pela manhã, havia a missa 
campal. Na hora do ofertório, todos traziam suas oferendas. Os frut�s 

das primeiras colheitas eram colocad�s diante do altar; �e�o_1s 

recolhidos e enviados para os abrigos de idosos, ou para o semma'.io

arquidiocesano, em Natal. A festa terminava com um grande ?esfil�, 
no qual iam vaqueiros com suas roupas típicas, carros de b01s, bois 

puxando capinadeiras, trabalhadores rurais com suas enxadas� �od�s 

entoavam o hino do agricultor e se reuniam na praça, em frente a 1greJa 

onde era dada a bênção dos instrumentos agrícolas. Depois todos 

voltavam para suas casas". 

1.4 Os Bispos Nordestinos 

Na década de 40 e 50, alguns bispos, sobretudo do nordeste,demonstraram grande preocupação com os problemas do campo: ofenômeno cíclico das secas, injustiças salariais, má distribuição da�erra, falta de estruturas de apoio como sindicatos, cooperativas,mfraestrutura de saúde, falta de escolas. Esses prelados chamados"bispos nordestinos", eram, à época, Dom José d: MedeirosDelgado, de Caic6; Dom Fernando Gomes dos Santos, de Penedo(AL), depois bispo de Aracaju e mais tarde, arcebispo de Goiânia;Dom_ Avelar Brandão Vilela, de Petrolina (Pe) depois arcebispo deTeresma e cardeal de Salvador; Dom João Batista Portocarrero Costa de Mossor6 (RN); Dom Eugênio de Araújo Sales, bispo auxiliar d;Natal, em 1954; e Dom Eliseu Simões Mendes que substituiu DomPortocarrero Costa em Mossor6. A eles, vieram se juntar Dom Helder Câmara, cearense, radicadono �i� de Jan�iro; Do� José Vicente Távora, pernambucano, BispoAux1har do R1o deJaneiro e, mais tarde, Arcebispo de Aracaju· DomInocêncio Engelke, de Campanha (MG); e Dom Edmundo Kunz Bispo Auxiliar de Porto Alegre (RS) e Assistente Arquidiocesano d;JAC. 

1.5. As semanas ruralistas 

Como assistente geral da Ação Cat6lica Brasileira, padre Helderfez suas as preocupações dos Bispos nordestinos e buscou umacolaboração do Ministério da Agricultura, através do Serviço deInformação Agrícola que começava a desenvolver um trabalho deextensão rural no país. Seguindo o modelo americano, foram criadasas As�ociações de Crédito e Assistência Rural (ACAR), primeiroem Mm�s Gerais e depois em vários estados do nordeste (ANCAR)_ Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural. As equipes eram municipais e constituídas de um agrônomo euma economista doméstica, que deviam, mensalmente, visitar eacompanhar certo número de famílias rurais com vistas a melhorar
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seu nível técnico, econômico e social. A finalidade era atingir até 
pequenos e médios proprietários. 

Nessa época, tiveram destaque as Semanas Ruralistas, promovidas 
pelas dioceses em parceria com os governos estaduais, através das 
secretarias de agricultura; pelos municípios, através das prefeituras; 
e pelo Ministério da Agricultura, através do Serviço de Informação 
Agrícola (SIA). O objetivo das semanas ruralistas consistia em 
conjugar esforços para sensibilizar proprietários, técnicos, 
professores rurais e estudantes, levando-os a conhecer a problemática 
rural da região e, ao mesmo tempo, a perceber a necessidade de 
melhorar seus conhecimentos agropecuários e a promover a 
qualidade de vida das famílias rurais. 

No Rio Grande do Norte, além de Caic6, houve também Semanas 
Ruralistas em Pau dos Ferros, Mossor6 e Jundiaí, sempre com a 
participação ativa das dioceses. Em 1950, a Semana de Jundiaí reuniu 
representantes das 3 dioceses do estado: Natal, Caic6 e Mossor6, 
com a presença de dom José Delgado e dom João Portocarrero Costa, 
bispo de Mossará. Padre Eugênio Sales ajudou a organizar todas 
essas Semanas Ruralistas. 

Uma Carta Pastoral sobre o Problema Rural saiu como resultado 
da Semana Ruralista de ]undiaí. Nela, os prelados do Rio Grande do 
Norte realçam, 

(..) a necessidade de melhor se definir as atribuições da União, 
dos Municípios e dos Distritos e recomendam a organização 
de cooperativas que atuem como intermediárias entre o 
pequeno produtor rural e o consumidor. 

Merece destaque a Semana Ruralista realizada em Caxambu, em 
1950. Dela participaram cerca de 60 párocos rurais, 250 fazendeiros, 
mais de 250 professores rurais, além de religiosos e religiosas, 
representando colégios de ensino secundário, aonde a maioria dos 
alunos vinha do meio rural. 

A Semana foi promovida pela Diocese de Campanha (MG), da 
qual era Bispo o franciscano Dom Inocêncio Engelke, com a 
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colaboração do Serviço de Informação Agrícola do Ministério da 
Agricultura. 

Neste evento estavam presentes padre Helder Clmara, Ligia 
Barcellos, João Gonçalves de Sousa e Ângela Neves como 
representantes do Secretariado Nacional de Ação Cat6lica Rural. 

Ângela deveria ver as possibilidades de começar a JAC feminina 
em algumas Par6quias da Diocese, o que realmente aconteceu com 
o apoio do Bispo e do Padre José Resende Bueno, nomeado
Assistente Diocesano.

No final desta Semana, foi publicada uma Carta Pastoral 
intitulada: 

CONOSCO, SEM NÓS OU CONTRA NÓS SE FARÁ A 
REFORMA RURAL, que teve grande repercussão na época. 

Diz dom Inocêncio na referida Carta Pastoral: 

"Ficou célebre a confissão corajosa de Pio XI: < O maior escândalo 
do século XIX foi ter a Igreja perdido a massa operária. > O Santo 
Padre pensava, sobretudo, nos operários das fábricas. É o caso de 
concluirmos, com coragem cristã, o pensamento do Pontífice: *Já 
perdemos os trabalhadores das cidades. Não cometamos a loucura de 
perder o operário rural". 

"Ora, é sabido que a situação do trabalhador rural é, em regra, infra
humana entre nós. Merecem o nome de casas os casebres em que 
moram? É alimento a comida de que dispõem? Podem-se chamar de 
roupas os trapos com que se vestem? Pode-se chamar de vida a situação 
em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem ideais?" "O 
fato que se põe, brutal a nossos olhos, é o êxodo rural. Fosse um paraíso 
o interior e a atração das cidades arrastaria apenas os aventureiros e
não, como está acontecendo, famílias inteiras, populações
inteiras. "2 

Em 1950, ano desta Carta Pastoral, 70% da população brasileira 
ainda vivia no meio rural. O documento se refere ainda à importmcia 
de se ter um ensino escolar adaptado às necessidades do homem do 

2 O texto integral desta Carta está registrado em anexo. 
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campo, do ensino agrícola, da assistência médico-hospitalar, da
necessidade de se ter uma séria reforma social agrária.

1. 6 A JAC se firma no Nordeste

O interesse por um trabalho de renovação pastoral e pela solução
dos graves problemas do homem rural, por parte dos chamados
Bispos Nordestinos explica bastante porque a JAC se desenvolveu
inicialmente no nordeste, apesar da agressividade da natureza. Nos
anos 40 e 50 era bastante intensa a migração do elemento masculino
para o sul, sobretudo para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de
melhores perspectivas de vida e de trabalho.

Os chamados paus-de-arara, caminhões que transportavam os
migrantes, traziam principalmente homens, adultos e jovens, que
eram usados como mão-de-obra, sobretudo no setor de construção
civil. Esse êxodo, mais ou menos contínuo, e mais intenso nos
períodos de seca, dificultava, em parte, o desenvolvimento da JAC
masculina. Havia localidades, no interior nordestino, onde a
população era predominantemente de mulheres, velhos e crianças.
Os homens haviam sido obrigados a migrar.

Em dezembro de 1952, no centro de treinamento de Ponta Negra
(RN), arquidiocese de Natal, realizou-se a primeira semana jacista
do Brasil. Dela participaram representantes daquela arquidiocese e
das dioceses de Caic6 e Limoeiro do Norte (CE), totalizando 38
jovens, sendo 32 moças e 6 rapazes. Desta reunião participou o
padre José Freire Falcão, assistente de Limoeiro do Norte e depois
cardeal - arcebispo de Brasília.

A referência ao número de participantes do encontro ilustra um
pouco a realidade a que anteriormente nos referimos: muitas moças
e poucos rapazes que deveriam desenvolver o movimento em seus
municípios. Em poucos anos, o movimento atingiu todo o Estado
do Rio Grande do Norte, graças ao apoio da hierarquia da época:
Dom Delgado, em Caic6, Dom Eliseu Simões Mendes, em Mossor6
e Dom Eugênio Sales, em Natal, como bispo auxiliar. Ainda na
condição de simples padre, Dom Eugênio Sales havia iniciado com
outros sacerdotes um trabalho pastoral e de promoção humana junto
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à população da periferia de Natal. Esse trabalho depois atingiu toda
a arquidiocese.

Os primeiros grupos eram femininos e foram organizados nas
par6quias de Nova Cruz, na comunidade de Serrote e tiveram como
dirigente Maria Bezerra Pereira. Em São Paulo do Potengi, onde já
existia um Centro Social, fruto do trabalho do Pároco, Monsenhor
Expedito de Medeiros, a JAC expandiu-se em muitas comunidades,
tais como, por exemplo, Riachoelo, Potengi Pequeno, e Ielmo
Marinho. Na Paróquia de Taipu, o Padre José Luiz fundou os
primeiros núcleos da JAC adolescente. Nessa época também, tanto
em São Paulo do Potengi com Miguel Ferreira de Lima, como na
região salineira, em Pendências, com Osmar Sena, José Rodrigues e
outros, surgiram os primeiros grupos da JAC masculina.

Com a expansão da JAC por inúmeras Paróquias, o Bispo auxiliar
de Natal, Dom Eugênio Sales, escolheu do município de Nova Cruz
Leoníla Barbosa de Vasconcelos, e de São Paulo do Potengi José
Cândido Cavalcante e Letice Gomes de Azevedo, da Par6quia de
São Tomé, para comporem a equipe de coordenação do movimento
a nível arquidiocesano.

Para coordenar toda a atividade social rural da arquidiocese foi
criado pelo padre Eugênio o Serviço de Assistência Rural (SAR).
Por meio do SAR, era feito um trabalho de formação de cooperativas,
sobretudo artesanais, de escolas radiof8nicas, de sindicalismo rural, �
nos quais muitos jacistas estavam engajados. Um deles, José J 

fl Rodrigues, teve uma atuação forte na área sindical rural e até ho·e
�l mi ita nesse campo. Com o SAR, a JAC foi um elemento muito

importante no trabalho de renovação pastoral e de promoção
humana no meio potiguar.

Na Paraíba, foi na região do "Brejo", uma área relativamente úmida
e verde na encosta leste da chapada da Borborema, que a JAC
começou, nas paróquias de Areia, Alagoa Grande e Solânea, nos
primeiros anos da década de 50, tendo como assistentes,
respectivamente, o c6nego Rui Barreira Vieira, o então padre
Epaminondas Araújo e o padre José Fidelis. O movimento atingiu
também áreas mais secas do Estado como Esperança e Focinhos.
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_ ?estacaram-se no trabalho de nucleação dos primeiros grupos
1ac1stas, nesta região, as militantes Rita Carlos de Lima Diva Carneiro , , 
Inácia Maria da Conceição e Maria dos Anjos de Oliveira. Através 
delas novos grupos foram se firmando em diversas localidades de 
outras paróquias, sempre respaldadas pelos vigários que se tornavam 
naturalmente os assistentes de base. Assim surgiram gradativamente 
secções jacistas em Itabaiana, com Padre João Gomes da Costa, como 
assistente e Maria do Socorro Morais Cavalcante, como primeira 
dirigente. João Almeida juntamente com seu irmão, Antônio 
Almeida foram os principais agentes de nucleação da JAC masculina 
em todo Estado. Mais tarde, João Camilo Pereira da secção de 
Cipilho, distrito de Remígio, assumiu a liderança do movimento. Em 
Salgado de São· Felix, vale destacar o desempenho de Maria da Luz 
Barbosa (Luizinha) e Maria do Socorro Barbosa. 

Na Paraíba muitos Jacistas posteriormente, ao deixar o 
movimento, exerceram sua militância nos movimentos de 
trabalhadores rurais engajando-se em ações de lutas reivindicatórias. 

Neste período também, o movimento atingiu o Estado do Ceará, 
paróquia de Apuiarés e o vale do rio Jaguaribe na a diocese de 
Limoeiro do Norte, com o padre José Falcão Freire. Ali a JAC se 
firmou de tal forma, que em 1954 foi possível realizar o primeiro 
encontro nacional do movimento. 

Em Limoeiro do Norte, predominava a pequena propriedade e a 
água, no subsolo, era facilmente encontrada a pequena profundidade. 
Isto fazia com que a área sofresse um pouco menos o impacto das 
secas.Já em Apuiarés, no sertão cearense, a JAC feminina teve início 
em 1951, graças à dedicação do pároco local, Francisco José de Castro

Ramos e de sua irmã Maria Carmozita Ramos que, à época, era 
professora rural na localidade. Carmozita, mais tarde, foi diretora do 
centro de Treinamento de Líderes rurais de Itapagé e dirigente 
arquidiocesana do movimento, enquanto seu irmão tornou-se o 
primeiro assistente eclesiástico arquidiocesano de Fortaleza. 

As primeiras secções jacistas de Pernambuco começaram na 
diocese de Nazaré da Mata, situada na zona do agreste deste Estado 
e tiveram como centro a paróquia de Limoeiro, cujo vigário era o 
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padre Otávio Aguiar, mais tarde primeiro assistente nacional daJAC. 
Este foi depois substituído pelo padre Gentil Diniz (posteriormente 
bispo de Mossoró, Rio Grande do Norte). A JAC - que nesta época 
era tão somente feminina - atingiu progressivamente os municípios 
de Orobó, Surubim, Nazaré da Mata, Carpina, Bizarra, Bom Jardim. 

Santina Terezita da Costa foi pioneira para a implantação do 
movimento na zona do agreste, juntamente com Dionaura Camargo, 
que atuou a nível diocesano até ir para a equipe nacional do 
movimento. 

Na JAC, a maioria dos jovens era analfabeta e não tinha condições 
de frequentar escolas; por isso houve preocupação de organizar 
cursos noturnos de alfabetização, como uma atividade do 
movimento, ao mesmo tempo, em que se levavam os jovens a tomar 
consciência dos seus problemas e das duras condições de trabalho e 
da vida em que viviam. Nas reuniões discutia-se como se poderia 
melhorar a vida no campo, as ações que deveriam ser implantadas 
com os outros jovens e com participação de toda a comunidade. 
Avaliavam-se os trabalhos realizados. 

Nesta oportunidade cantava-se e copiavam-se cantos. Ensaiavam
se também diversões que serviam não só para animar as reuniões 
jacistas, mas também para animar as atividades que a JAC organizava 
aos domingos nas respectivas comunidades, em geral totalmente 
carentes de lazer. 
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JAC Nazaré da Mata PE 

Capítulo 2 

1955-1968 

A JAC amplia e aprofunda 
,.,

a sua açao 

O período de 1947 a 1954 constituiu o nascimento da JAC, 
conforme relatado no capÍtulo anterior. Na segunda metade da 
década de 1950 a JAC entra em uma nova fase ampliando e 
aprofundando a sua caminhada. 

Neste período, era presidente da república Juscelino Kubitschek 
que priorizou o desenvolvimento do país, favorecendo a 
industrialização procurando dotá-lo de uma infraestrutura adequada. 

No final de 1961, Juscelino passou o cargo ao novo presidente 
eleito Jânio Quadro,s que teve como vice-presidente João Goulart. 
Ap6s seis meses de governo, Jânio renunciou. 

Os três anos subsequentes à posse de Jânio (Taneiro de 1961 a 
março de 1964) constituíram um período difícil na vida do povo 
brasileiro, que culminou com a deposição de João Goulart em 31 

'?_ �e 1 :6±, iniciando-se um período de ditadura e de intensa
., repressão. 

Nesta época, acontecia o Concílio Vaticano II, no qual o 
episcopado brasileiro esteve bastante envolvido, acompanhando os 
seus trabalhos que se desenvolveram com bastante intensidade. Além 
disso, alguns bispos procuravam acompanhar de perto a crise política 
instalada no país. 
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Os trabalhos do Concílio lhes proporcionaram aprofundamento 
teológico e pastoral visando preparar a igreja inteira para enfrentar 
os desafios do momento e das décadas seguintes. A renovação 
suscitada pelo Concílio ajudou a Igreja no Brasil a tomar uma 
consciência mais viva de que todos os seus membros são chamados 
a assumir uma responsabilidade missionária com relação a toda 
humanidade, e ao mesmo tempo a exercerem uma função de serviço 
visando à promoção humana dos indivíduos e do conjunto das 
sociedades em todos os seus níveis, do local ao nacional e 
internacional. 

Foi assim que, movido por este espírito renovador, foi realizada 
no Rio de Janeiro, de 25 de julho a 04 de agosto a Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano, que decidiu pela criação 
do Conselho Episcopal Latino-Americano - CELAM, oficializado 
dois meses depois pelo Vaticano. Nesse período, a Igreja no Brasil 
beneficiou-se também com a atuação do novo Núncio Apostólico 
D. Armando Lombardi. Este Núncio viajou intensamente por todo
território nacional, para conhecer de perto, não apenas cada região,
mas também cada diocese; valorizou todas as experiências pastorais
renovadoras, inclusive a Ação Católica especializada; assegurou de
maneira profunda e inovadora, as relações entre a Igreja no Brasil e o
Vaticano; mediou a nomeação de mais da metade do episcopado
durante os quase dez anos de sua permanência no país, onde veio
falecer em 1964.

No Rio de Janeiro D. Hélder Câmara, bispo auxiliar da 
arquidiocese, criou e desenvolveu várias experiências no campo da 
pastoral social, que posteriormente foram imitadas em outras dioceses 
do país, tais como o Banco da Providência e a Cruzada São Sebastião. 

Bahia - A JAC teve início em 1956, na comunidade Ponto da 
Serra, com Odelita Oliveira Caldas. O movimento brotou forte 
depois de realizadas várias reuniões e encontros, com jovens nas 
comunidades. Na Paróquia de são Miguel das Matas surgiram várias 
militantes: em Ponto da Serra, Odelita Caldas, Eunice Andrade, 
Zorilda Andrade, Filá Barreto e Terezinha Souza; no Rio Vermelho: 
Maria Julia de Souza Santos; em Riachão, Aquilina Nunes; na sede 
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do município Leda Andrade e Julia Souza; em Contra Mão, Maria 
do Carmo Santos. A JAC de São Miguel não se restringiu a esse 
município. Foi além. Alcançou os Municípios de Amargosa, Paraíso, 
Laje, Mutuipe, Jaguaquara, Jequié, Nova Itarana, Brejões, Santo 
Antônio de Jesus, Milagres, Conceição do Almeida. T inha, então, 
como assistente diocesano o Padre Gilberto Vaz Sampaio que sempre 
contava com a ajuda de Padre José Clarêncio. 

Com ajuda de Albertino Carneiro e de sua irmã Francisca Maria 
Carneiro (Chica), a JAC atravessou as fronteiras de Amargosa e 
chegou em 1957 a Riachão do J acuípe e Serrinha. Essas duas pessoas, 
estudantes ainda, foram grandes colaboradores em São Miguel, 
auxiliando nos Encontros Diocesanos, onde aprenderam o que era 
a JAC, tentando irradiar para sua paróquia. 

Serrinha tinha como vigário Monsenhor Demócrito Barros, que 
iniciou o Movimento em 1957, auxiliado por Albertino Carneiro 
(ainda seminarista) e Francisca Carneiro, estudante, que militava na 
JEC. Nas férias tentavam iniciar a JAC em Serrinha e Riachão do 
Jacuípe. 

· Criada a Diocese de Feira de Santana em 1962, Albertino Carneiro
já ordenado padre, passou a ser o assistente diocesano. A equipe 
diocesana foi composta por Joana Guida Carneiro e José Cordeiro. 
Este saiu dois anos depois e foi substituído por Izabel de Oliveira. 
Esta equipe acompanhou o Movimento nos municípios de Araci, 
Barrocas, Feira de Santana, Pedrão, Riachão do Jacuípe, Serrinha e 
Teofilândia. 

Com a vinda do Arcebispo Dom Eugênio Sales de Natal para 
Salvador, vieram juntamente dois jacistas do Rio Grande do Norte: 
Anália Pereira de Araújo e Estélio Santana. A atuação de Anália 
Pereira de Araújo e Estélio Santana na JAC da Bahia, juntamente 
com a do Padre Érico de Praeter, aconteceu no período de 1965 a 
1968. Inicialmente esta atuação limitou-se às paróquias da 
Arquidiocese de Salvador: Muritiba, Inhampube, Nova Soure, São 
Sebastião do Passé, Terra Nova e Itaparica (comunidade da 
Misericórdia). Em 1967, Anália passou a atuar em nível estadual e 
Regional, atingindo as Dioceses de Salvador, Amargosa, Feira de 
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Santana e Juazeiro, sendo substituída na diocese em 1968, por 
Ant8nia dos Santos Garcia que deu continuidade ao seu trabalho. 

�1ariaJulia dos Santos Souza foi convidada a participar da equipe 
nac10nal, permanecendo por 2 anos. Leda Andrade foi dirigente 
Estadual do "Estado da Bahia e Terezinha Souza foi dirigente Estadual 
de Sergipe. Francisca Maria Carneiro (Chica), foi estudar no Rio de 
Janeiro em 1959 e passou a colaborar com a Equipe Nacional. Com 
o Congresso de Lourdes, em 1960, ela passou a integrar efetivamente
a Equipe Nacional.

Deixando a JAC, todos e todas militantes do movimento 
continuaram atuando no campo social, seja em pastorais, na 
educação, na saúde, em associações e cooperativismo. Com a 
ditadura implantada no Brasil em 1964, o Movimento da JAC na 
diocese de Amargosa, foi visto erradamente como Movimento 
subversivo. Então encolheu-se um pouco, mas continuou por mais 
uns anos. 

Sergipe - Foram atingidas as dioceses de Aracajú e Propriá. Lá, as 
primeiras secções jacistas começaram na diocese de Aracajú, 
especificamente nas paróquias de Japaratuba, Itabaiana e Frei Paulo, 
com o apoio de Dom Fernando Gomes, então Bispo de Aracaju, 
ainda na década de 50. Mais tarde, a diocese de Amargosa, na Bahia, 
cedeu uma militante Terezinha Souza, da Paróquia São Miguel das 
Matas, para iniciar o Movimento na diocese de Propriá, na paróquia 
de Malhador, tendo como assistente Padre Ant8nio Rezende. 

Pernambuco - Embora já houvesse JAC no agreste 
pernambucano só no início da década de sessentá, o movimento 
chegou à zona canavieira, onde San tina Therezita Costa e José Manuel 
iniciaram os primeiros grupos jacistas juntamente com Cleonice da 
Silva Viana (Nicinha) e o Padre Paulo Crespo. O trabalho foi feito 
com jovens trabalhadores das usinas e engenhos de açúcar. Era uma 
realidade muito diferente da zona do agreste, pois nesta predominava, 
as pequenas e médias propriedades. 

A Paróquia de Jaboatão foi o centro irradiador do movimento, 
atingindo as usinas Jaboatão e Bulhões, assim como os engenhos 
Manassu, Corveta, que se situavam nos municípios de Moreno e 
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Vitória de Santo Antão. Na usina Jaboatão a JAC era bastante 
organizada. T inha uma diretoria eleita pelos jovens composta por 
três moças e três rapazes. Nos engenhos elegia-se um responsável: 
as reuniões eram uma vez por semana à noite. As reuniões com 
jovens eram nos sábados à tarde quando vinham também os 
representantes dos engenhos para revisar e planejar as ações. Assim 
os jovens iam pouco a pouco se organizando, tomando consciência 
da situação sub-humana e exploradora em que viviam; dos seus 
valores como pessoas e da importlncia de se unirem para buscar 
melhores condições de vida. 

Muitos dos simpatizantes e militantes da JAC, nesta reunião eram 
trabalhadores sócios do sindicato rural. Daí que, para atender às 
necessidades deles eram promovidos sempre estudos sobre a Reforma 
Agrária e o sindicalismo rural. 

Maranhão - Maria dos Anjos de Oliveira, então membro da 
equipe nacional da JAC e João Meira Lima (N8), militante da 
paróquia de São Paulo do Potengi-RN foram os permanentes 
enviados para iniciar e acompanhar os primeiros grupos jacistas no 
Estado do Maranhão, pelos anos de 1961. Também como membro 
da equipe nacional, José Cindido Cavalcante (Deda), 
posteriormente deu continuidade ao trabalho de nucleação por eles 
iniciados. Lá, juntamente com Maria dos Aflitos, Vicente Ferrer 
Costa e leda Brenha, estes, responsáveis pelo movimento na 
Arquidiocese de São Luiz, foram realizadas muitas ações com o 
objetivo de orientar e firmar os grupos ali em formação. 

O estado do Maranhão apresenta características próprias do ponto 
de vista geográfico e socioecon8mico. As distmcias são imensas 
entre as localidades, cujo meio de transporte, naquela época, era 
principalmente o barco e a canoa, por conta de sua extensa rede 
hidrográfica. Nos deslocamentos inferiores a 12 km, fazia-se o 
percurso a pé ou à cavalo. Segundo Maria Luzia, 

. .. "como nesta época do ano (março a junho) não havia estradas na 
baixada maranhense, viajei catorze vezes em um pequeno aeroplano 
(teco-teco) para as cidades daquela região. Fiz uma viajem de barco 
entre Pedreiras e Pindaré Mirim, quando fiquei três dias presa num 
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barco que se enterrou nas margens do Rio Pindaré, até que chegasse 

um outro barco para rebocá-lo". 

Na região onde a JAC atuava, a atividade básica de sobrevivência 
era a exploração do coco babaçu e da fabricação do carvão vegetal. 
De acordo com José Cândido Cavalcante, 

" ... essas atividades eram quase sempre realizadas com a ajuda da mão 
de obra jovem, principalmente feminina, cuja remuneração era menor, 
se comparada ao ganho do homem adulto e representava uma fração 

pequena do salário mínimo de então". 

A JAC nesse Estado desenvolveu-se na baixada maranhense e na 
faixa da estrada de ferro Piauí-Maranhão, atingindo as seguintes 
localidades: São João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento, Codó, 
Pedreiras, Coroatá, Viana, Matinha, Cajari, Monção, Penalva, Pindaré 
Mirim, Rosário e outros. 

Para se ter uma ideia das dificuldades de comunicação, na época, 
no Maranhão, vale citar o que afirma Déda: 

"Em São Luiz havia uma rádio que fazia um programa cujo nome era 
Correio do Interior. Por ele dava-se qualquer aviso. Os recados tinham 
que ser escritos nas embalagens dos produtos Palmolive: sabonete, pasta 

de dente, talco e outros, contanto que fossem de limpeza e higiene". 

Por esta rádio também os permanentes se comunicavam com os 
militantes das secções de base, quando de suas viagens pelas várias 
paróquias. 

Piauí- Com a colaboração de Dionaura Camargo e o entusiasmo 
dos padres José Anchieta, Mateus e Djalma Rodrigues, a JAC 
desenvolveu-se na diocese de Oeiras, especificamente nas paróquias 
de Floriano, Amarante e Campo Maior, nesta onde o Correio Rural 
era bastante difundido. O movimento aí floresceu e teve militantes 
do sexo feminino, como masculino, que deram muito de suas vidas 
para que a JAC se estabelecesse no maior número possível de 

· paróquias.
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Semiqário Nacional Sócio-Econômico 1963 Araruama RJ. visita de camp[

.. 
.. 

A JAC em São Paulo nos Estados da Região Sul e em Goiás 

Em São Paulo os primeiros núcleos jacistas surgiram em 
decorrência do trabalho dos permanentes da equipe nacional José 
Cândido Cavalcante (Déda) e Maria dos Anjos Oliveira (Maria 
Luzia). 

Segundo Maria Luzia, a JAC nesse estado atingiu, em 1962, as 
dioceses de: São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Jaboticabal e 
São José do Rio Preto. Percebeu-se ali muito interesse dos padres e 
dos jovens, o que facilitou a implantação do movimento. De lá saíram 
para atuar a nível nacional: Maria Elza Aparecida Loss e o Padre 
Antônio Celso Moreira. 

No Estado de Santa Catarina a JAC se consolidou graças à 
colaboração de João Seibel da equipe nacional e Zilba Bortolotto da 
diocese de Caxias do Sul - RS. Ali já havia vários núcleos jacistas 
resultantes da ação do Padre Taicil Tavares como assistente. 
Posteriormente saíram duas pessoas que integraram o Regional Sul, 
João Anselmo e Pedro Oliveira. 

No Paraná, a Juventude Agrária Cat6lica chegou no início da 
segunda metade da década de 50, onde padres de origem belga 
atuavam no município de Francisco Beltrão, no oeste do estado. 
Célia Bonetti, que atuou na JAC deste Município, integrou a equipe 
Nacional do movimento no final da década de sessenta. 

No Estado do Rio Grande do Sul, na mesma época, graças ao 
entusiasmo e dedicação de Dom Edmundo Luiz Kunz, bispo auxiliar 
de Porto Alegre, a JAC se difundiu por um grande número de 
municípios, principalmente entre descendentes de famílias de origem 
alemã e italiana, quase todos pequenos agricultores. Conforme relata 
Arlindo Sandri, em seu depoimento, foi nas colônias de imigrantes 
onde existiam as melhores condições para a organização de jovens 
rurais, que a JAC se consolidou, já que naquele estado, na vasta 
região do sudoeste havia os latifúndios e a população era muito 
escassa e dispersa. 
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Na região das colônias os habitantes moravam sobre a mesma 
terra da qual eram proprietários e que eles mesmos cultivavam. Eram

co:111:1nidades com espírito religioso muito arraigado. Quase não

�x1st1a analfabetos, havendo inclusive uma boa porcentagem de
Jovens com formação de nível médio. 

Nomeado assistente eclesiástico do movimento, Dom Edmundo 
iniciou o trabalho com três jovens do interior, que viviam em Porto 
Alegre: Loris Isatto, do município de Guaporé, que estudava na 
capital, Maria Gubert e Clecy Atayde, esta professora que ensinara 
na zona rural. 

Esta equipe teve um treinamento rápido sobre o método e os 
aspectos básicos do que deveria tornar-se o movimento, e começou 
a entrar em contato com as paróquias rurais, para despertar o 
interesse dos padres e ir descobrindo jovens com qualidades de 
liderança. Foi assim que no início de 1956 começou-se a promover 
encontros e seminários de formação dos primeiros militantes. 

Em 1956, durante um encontro em Porto Alegre, Arlindo Sandri 
conheceu a JAC. Passou a atuar em seu município - Travesseiro, 
como militante de base. Foi chamado em 1958 a integrar a equipe 
arquidiocesana do movimento, como permanente da JAC masculina. 
Diz Arlindo Sandri, 

"Foram tempos de muito trabalho e audácia. O Movimento levava as 
pessoas a avançar sempre, apesar da escassez de recursos. No começo 
não existia orçamento, nem recursos definidos, e menos ainda uma 
remuneração estipulada para os primeiros permanentes gaúchos, o 
que nem nos preocupava. Era como aquela frase do Evangelho: 'vem e 
segue-me.' A precária sede funcionava numa sala emprestada pela 

paróquia da Catedral". 

Além de Dom Edmundo, a JAC gaúcha contou, inicialmente, 
com o padre Bruno Duraisky como assistente diocesano para apoiar 
os assistentes de base. Em pouco tempo ele foi substituído por Padre 
Ermilo Weizemann, liberado para trabalhar com o movimento. 
Segundo Arlindo Sandri o Padre Ermilo que estava acompanhado 
pelo seu projetor, fazia palestras para todo o povo das Paróquias 
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ilustrando-as com (slides), que geralmente começavam com a foto 
do Papa João XXIII. Multiplicavam-se os encontros e reuniões em 
todos os níveis, o envio de correspondência, e elaboração de 
circulares e boletins, as visitas às bases, num imenso esforço no 
sentido de envolver os militantes e as comunidades nas ações do 
movimento . A JAC do Rio Grande do Sul começou 
simultaneamente, com rapazes e moças. Este fato, além do sério 
trabalho de formação de militantes, que se fazia por toda parte, 
certamente ajudou a difundir o movimento em quase todo o Estado. 
Os gaúchos ajudaram a implantação da JAC em Santa Catarina, 
Goiás, São Paulo, além de fornecer elementos para a equipe nacional 
e para o secretariado regional do N ardeste - no caso Iradí Masotti. 

Do Estado saíram dois presidentes do MIJARC (Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica) - Arlindo 
Sandri e João Seibel e o Padre João Bôsco Schio assistente da Diocese 
de Caxias do Sul também foi assistente Nacional da JAC e do 
Secretariado Latino Americano. 

O relatório do primeiro encontro de ex-permanentes gaúchos, 
que em 1990 reuniu cerca de 40 participantes, demonstra o quanto 
a JAC marcou a vida de cada um. 

O mesmo documento informa que o movimento atingiu os 
seguintes municípios: Caí, Gramado, Arroio do Meio, Forqueta, 
Bom Princípio, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Estrela, Caiçara, Monte 
Negro, Frederico Westphalen, Encantado, Ijuí, Santa Maria, Pinhal 
Alto, Lajeado, Dois Irmãos, Nova Petrópolis, Osório, Joaneta, 
Soledade, Vera Cruz, Rincão do Cascalho (Portão), Cachoeira do 
Sul, Ivorá, Caxias do Sul e Antônio Prado. 

Goiás - A JAC em Goiás teve início em 1962, graças à coragem 
e dedicação de dois militantes de Estados diferentes: João Seibel, do 
Rio Grande do Sul e Dalva Aparecida Santana do Rio Grande do 
Norte. A fim de atender ao pedido de D. Fernando Gomes, arcebispo 
de Goiania, a direção nacional da JAC, convidou-os para realizar 
esta missão. Antes, porém, João e Dalva passaram pelo Rio de Janeiro
para, com a equipe nacional, se prepararem para este trabalho. 
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Padre Lino, Santa Maria RS - Josefa e Eridante 

Segundo João Seibel, Goiás era na época um Estado onde a 
situação sócio-política era quase pré-revolucionária e a Igreja bastante 
atuante; contavam com os movimentos de ação católica especializada 
e o MEB (Movimento de Educação de Base). Este dispunha de escolas 
radiofônicas, equipes de nucleação, formação e organização de 
sindicatos rurais. Tudo era novo e constituía um desafio para João e 
Dalva, porque a realidade de Goiás era completamente diferente do 
Nordeste e do Rio Grande do Sul. Contudo, a coragem e o senso de 
compromisso de ambos fez com que realizassem um bom trabalho. 

Na arquidiocese de Goiania, o Movimento começou em 
Goiatuba, um município ao sul do Estado, com terras férteis, 
Itubiara, Murilândia e Orizona. Na diocese de são Luiz dos Montes 
Belos, a equipe visitou vários povoados. Esta região com a de 
Goiatuba integra atualmente o grande perímetro de produção de 
grãos no Estado. 

Na diocese de Porto Nacional, região de Gurupi, Peixe e Alvorada, 
na faixa da Belém Brasília, foram criados alguns grupos. A diocese 
de Uruaçu também foi visitada por João e Dalva. Era a região mais 
conflagrada do Estado, pois ali ficava Rio Formoso, onde atuavam 
as ligas camponesas, controladas pelo então deputado José Porfírio. 
Para entrar nesta área era preciso a companhia do bispo, que era 
bem aceito pelo governador do Estado Mauro Borges. 

Na verdade, todas as atividades realizadas foram uma 
oportunidade de crescimento e de amadurecimento dos jovens 
despertando-os para atuarem na sociedade como agentes de 
transformação. 

Embora sem um plano pré-estabelecido, porque as condições 
do momento não permitiam isto, observa-se que em seus primeiros 
treze anos, a JAC foi aos poucos, atingindo dioceses e estados onde 
sacerdotes e bispos se preocupavam com a necessidade de um 
trabalho de renovação pastoral. 

Preocupavam-se, também, com a urgência de se fazer alguma coisa 
no sentido de enfrentar os graves problemas do camponês brasileiro: 
sem leis que o protegessem, sem terra para trabalhar, sem assistência 
médica, educacional, sem ter onde vender os seus produtos, sem 
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salários dignos, sem organizações de classe que defendessem seus 
interesses, como sindicatos e cooperativas por exemplo. 

Nas décadas de 40 e início de 50, o mundo rural brasileiro era um 
verdadeiro caos. A maioria das pessoas, mesmo dentro da Igreja, 
não acreditava muito nas potencialidades do camponês, sobretudo 
dos jovens. 

Tanto no nordeste quanto no sul, o movimento atingiu 
inicialmente filhos de pequenos agricultores e jovens de povoados e 
de pequenas cidades do interior. A JAC teve dificuldades de trabalhar 
com os assalariados rurais. Talvez, por não compreender essa 
realidade, a JAC não tinha projeto para atuar junto a eles. Temos 
que lembrar que seus militantes vinham da pequena e media 
propriedade rural. Sendo do mesmo ambiente de onde provinham a 
maioria das freiras, padres, e bispos da Igreja Católica. Igualmente a 
Igreja apresentava a mesma dificuldade, por negar a existência de 
classe social contraditória entre si. 

Certamente foi o que o movimento conseguiu fazer dentro dos 
limitantes estruturais e históricos de sua inserção. Ao mesmo tempo 
dava-se muita ênfase à formação dos militantes, à importância do 
engajamento e ao senso de compromisso. 

Por certo, esse trabalho lento, mas profundo, preparou o 
movimento para ter uma expansão forte a partir da fase de preparação 
do Congresso de Lourdes, e a partir daí, nossos jovens rurais 
acreditaram em suas potencialidades, e na necessidade de se organizar 
para fazer frente aos problemas e desafios da conjuntura nacional e 
in tem acional. 
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AJAC Brasileira e o Congresso 
Mundial de Jovens Rurais 

Dionaura Camargo de Accioly 

Preparação do Congresso no Brasil 

Com apenas seis anos de existência o MIJARC (Movimento 
Internacional de Juventude Agrícola e Rural Católica) lançou-se em 
um grande empreendimento. Decidiu realizar em Lourdes, na 
França, um Congresso Mundial de Juventude Rural, com a 
participação de 26.500 jovens, de cinquenta e sete países. De 26 a 
28 de maio de 1960, os jovens rurais estiveram reunidos para debater 
um tema de interesse mundial: a Fome no Mundo. Em função deste 
Congresso, o MIJARC realizou um imenso trabalho, no sentido de 
despertar em muitos países o interesse pelo movimento. 

A Juventude Agrária Católica do mundo inteiro estava envolvida 
na realização deste Congresso. A meta era reunir cerca de 26.500 
jovens rurais no Santuário Mariano de Lourdes, na França, nos 
últimos dias de maio de 1960. Parecia um sonho! Uma grande 
Utopia! Difícil tarefa! Como jovens rurais, trabalhadores da roça, 
moradores de povoados, muitos dos quais sem luz elétrica e sem 
meios de comunicação e transporte podiam realizar tão grande 
evento? Como participar ao vivo dessa grande manifestação dos 
jovens camponeses, rurais, interioranos? Muitos deles poucas vezes 
teriam saído de sua localidade para visitar outros lugares .... As 
dificuldades afloraram no pensamento, mas a coragem apareceu na 
ação e. . . o milagre aconteceu ... Como? Por quê? 

O aprendizado e a vivência na JAC aconteciam com o método 
do aprender/fazendo, ou seja, com o ver-julgar-agir. Nas reuniões 
que fazíamos foram traçados alguns pontos - chave para a realização 
desse Congresso. Começamos por levantar todas as dificuldades, 
passando a analisá-las uma a uma. Em seguida, procuramos tomar 
consciência de nossas possibilidades e avaliá-las e, com base nesta 
avaliação, decidimos "botar as mãos na massa". 
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Em 29 de maio de 1959 deu-se início, de fato, à preparação para 
o C?ngr:sso I�ternacional da Juventude Agrária Católica, cuja
reah�açao sena de 27 a 29 de maio de 1960. Os jovens se
entusiasmaram com o futuro acontecimento. 

A decisão da JAC do Brasil foi mandar 30 delegados. Era um 
compromisso sério! Isso era uma "coisa do outro mundo!" Mas a 
cada semana era divulgado um plano de ação em todo o Brasil. 

Meteram-se todos em campanhas sérias e preciosas, para obter a 
proteção de Deus, e a ajuda de todos, com o objetivo de angariar 
recursos para a viagem. 

A questão dos recursos necessários para o Encontro de Lourdes 
gerou uma infinidade de ações individuais e de grupo. Era preciso 
vender rifas, realizar festinhas, mas também cotizações de jacistas e 
iniciati:as interessantes como criar uma ninhada de pintinhos,
produzir e vender ovos, leitões, e as moças, com outras atividades 
que dessem resultado. 

Em uma palavra, os jovens rurais e suas famílias recorreram a 
todas as iniciativas de cunho honesto, que pudessem render alguns 
cruzeiros a fim de ajudar na viagem dos delegados ao Congresso. 
As campanhas financeiras levantaram Cr$ 2.350.000,00 (dois 
milhões trezentos e cinquenta mil cruzeiros), que correspondiam 
na época, a US$ 12.43 3,00 (doze mil quatrocentos e trinta e três 
dólares americanos). 

Foi tudo quanto se conseguiu para financiar a passagem e a estada 
de quem não podia custear sua viagem à Europa e ao Congresso. 
Foi a única delegação da América Latina que custeou todas as suas 
despesas. 

Itinerário dos Delegados Brasileiros do Rio de Janeiro até 
Lourdes (França) 

No dia 8 de maio de 1960 no porto do Rio de Janeiro todos 
estavam eufóricos e ansiosos pelo embarque no navio " Conte 
Grande" que os esperava no cais. Neste dia e local terminava a 
campanha em território brasileiro, visando à preparação para o 
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Congresso. Mas a preparação dos 30 delegados que iriam participar 
do evento, prosseguia durante a viagem, tanto no plano religioso 
como no plano cultural. Foi no navio que aconteceu a preparação 
mais próxima para a realização do sonho. Era verdade! Estávamos 
longe de nossas comunidades, dos nossos povoados, de nossa 
família .... Mas o desejo de chegar até o local do Congresso, em 
Lourdes era imenso. Este desejo era contagiante entre todos os 30 
brasileiros presentes no navio. 

Em alto mar realizamos o VI Encontro Nacional da JAC 
brasileira, cujo tema era a "FOME NO MUNDO". Deu-se ênfase 
também ao problema da água para o mundo rural. Era gritante! E 
ainda há em algumas regiões do Brasil um clima de clamor, de seca 
e de falta de alimentos. 

Em toda a viagem os dias foram bem ocupados, cansativos e 
mesmo exaustivos! Isso tudo viajando na terceira classe. Mas o grupo 
não perdia o entusiasmo. Em qualquer lugar do navio, que estivesse 
à nossa disposição, as reuniões e os debates aconteciam. Tiramos 
muitas e sólidas conclusões de nossos estudos que amadureceram 
os nossos conhecimentos com relação ao Cong;resso, à Europa, 
etc. 

Depois de oito dias de viagem aportamos em DAKAR, Capital 
do Senegal. Foi muito instrutiva esta parada. Pudemos ir à cidade, 
visitar um mercado público, e falar com alguns da terra. Foi o nosso 
primeiro contato com os tipos e ambientes diferentes do nosso Brasil: 
os homens vestindo roupas largas e falando francês. 

Não sabíamos falar a língua, mas deu bem para nos entendermos. 
Durante o percurso tivemos a grande vantagem de contar com 
Arlindo Sandri, que possuía alguns conhecimentos de idiomas. 
Desde pequeno ele aprendeu a falar, na casa dos avós paternos, a 
língua italiana. E a língua alemã na casa dos avós maternos. Sabia 
ainda um pouco de francês que estudou no colégio. Sabia também 
um pouco do espanhol, aprendido ouvindo palestras e conversando 
com colegas jacistas do Paraguai. 

Em DAKAR o clima é quente. Por isso os soldados usavam calças 
curtas em pleno serviço. No dia em que chegamos o tempo estava 
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Congresso de Lourdes - 1960 - da esquerda para direita: 
- em pé Dom Edmundo Kunz, Angela Neves, Jacistas portuguesas, Dionaura Camargo

- sentados: Pe Raimundo Caramuru Barros, Maria Helena Corrêa (Portugal), Arlindo

Sand ri e Rita Carlos de Lima 
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bom e o clima ameno. Havia muita festa. O povo estava muito feliz 
e preparava-se para independência do país. O Senegal era uma 
colônia francesa, mas se tornou independente no dia 1 de junho de 
1960, menos de um mês após nossa passagem por lá. 

Com o bom tempo que fazia pudemos andar pelas ruas, entrar 
no mercado público, visitar algumas lojas e igrejas. Na igreja Sacré 
Coeur de Jésus acontecia a cerimônia de uma primeira comunhão. 
Era a missa paroquial. Foi bonito ver toda a assembleia cantando a 
missa "De Angelis". 

Depois de quatro horas em terras africanas retornamos ao navio 
e partimos rumo a Lisboa - Portugal. Chegamos a Lisboa no dia 
19/05. No porto estavam alguns dirigentes da JAC portuguesa, que 
nos esperavam. Foi muito boa a acolhida. "Uma festa". Com um 
ônibus à disposição visitamos alguns pontos turísticos. O primeiro 
foi a igreja do Sagrado Coração de Jesus, conhecida por igreja da 
Estrela, por ficar na praça deste nome. 

Para nós brasileiros que nunca tÍnhamos saído do interior, nem 
conhecido alguma cidade grande de nosso país, visitar Lisboa foi 
uma coisa maravilhosa! Ficamos encantados com os detalhes 
desenhados em cada canto. Um Deslumbramento! Cidade linda! 
Bem tratada, organizada, toda arborizada e com muitas flores. Cidade 
alegre. Visitamos também o Mosteiro dos Jerônimos, outra coisa 
maravilhosa. Este mosteiro era o convento que acolhia os nobres. 
Nele todos os navegadores faziam sua vigília nas vésperas das grandes 
viagens. Pedro Álvares Cabral fez ali a vigília costumeira, antes de 
embarcar rumo ao desconhecido e à descoberta do Brasil. 

De Lisboa nos dirigimos ao santuário de Nossa Senhora de 
Fátima. No itinerário para Fátima visitamos alguns museus, castelos 
e igrejas, como Alcobaça, Batalha, Santarém (onde está o túmulo 
de Pedro Álvares Cabral), Nazaré, etc. 

Chegando à Fátima, ficamos extasiados. Em todo o ambiente se 
respira santidade. Visitando as estátuas dos três jovens pastores, 
sentimos grande emoção no coração. Pois era um recanto 
verdadeiramente rural e tudo nos falava desses jovens rurais, 
privilegiados por conhecer Nossa Senhora. Visitamos os pontos 
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t Encontro Nacional da JAC com os 30 dclcg.idQ�'brasilciros ao Congresso 
de Lourdes - França - us reuniões eram realizadas no convés da terceira 

classe do navio italiano Conte Grande -- Maio de 1960 

mais importantes e interessantes para a nossa vida de jovens rurais. 
Fizemos muitos propósitos no sentido de melhorar a nossa vida 
cristã e nos prepararmos para prosseguirmos até Lourdes (França), 
onde iria acontecer o Congresso. 
Chegamos a Lourdes no dia 25 de maio de 1960, após uma longa 
viagem de trem, em que atravessamos parte de Portugal, todo o norte 
da Espanha e entramos no sul da França .. A cidade estava superlotada 
de jovens rurais provenientes de cerca de 60 países. Havia muito 
barulho. Todos queriam conversar apesar da dificuldade de língua. 
Todos queriam conversar e contar um para o outro - de língua e 
país diferente - as novidades de sua terra natal e de seu país. 
Era impressionante como cada um chegava a entender o que o outro 
queria dizer. Nas ruas muita gente, muita alegria, muita ansiedade. 
Muitas bandeiras de todos os países participantes do evento. 
Tanto quanto o Santuário de Fátima, o Santuário de Lourdes 
transpirava uma atmosfera de santidade e de oração, embora esses 
dois Santuários estivessem localizados em um meio ambiente muito 
distinto. Fátima está situada em uma área semelhante ao semiárido 
nordestino e habitada por uma população rural também similar a 
este semiárido brasileiro. Lourdes está encravada nos Montes 
Pirineus, que servem de fronteira entre a França e a Espanha e por 
isso semelhante a regiões serranas brasileiras. 

Celebração do Congresso em Lourdes 

A celebração deste Congresso teve um significado muito especial 
para nós Jovens Rurais brasileiros. O tema central era a fome no 
mundo. Com o término da II Guerra Mundial (1939 a 1945), havia 
eclodido uma viva tomada de consciÊncia sobre o problema da fome 
no mundo, e sobre a exigÊncia de se estabelecer uma política de 
alimentação capaz de atender a esse direito fundamental do ser 
humano. Consciente deste desafio, a Organização das Nações 
Unidas, criada a partir da II Guerra Mundial em substituição à 
fracassada Liga das Nações, fundada a partir da I Guerra Mundial, 
criou um organismo específico para enfrentar esse desafio alimentar: 
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FAO (Food and Agriculture Organizationofthe United Nations em 
sua sigla na língua inglesa). Em português pode-se dizer: 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

No Brasil, o tema da fome já havia sido tratado desde 1946 pelo 
médico e cientista pernambucano, Josué Apol&nio de Castro, em 
seu livro intitulado "Geografia da Fome". Para escrever este livro, 
Josué de Castro viajou o Brasil inteiro, analisando e avaliando o 
conteúdo nutricional da alimentação do povo, em cada uma de suas 
macrorregiões. 

Em cada uma delas analisou o processo de colonização das áreas, 
de produção de alimentos e de aparecimento de doenças nos 
moradores. Desta maneira, comprovou que as deficiências em termos 
de proteínas, cálcio e ferro, em algumas regiões, e de vitaminas, iodo 
e cloreto de s6dio em outras, não decorriam de fen&menos naturais, 
mas das prioridades constantes das políticas governamentais. Na 
conclusão de sua pesquisa aponta a distribuição da terra como 
solução para essas carências alimentares. 

Assim afirma Josué de Castro: 

"É indispensável alterar substancialmente os métodos de produção, o 
que só é possível reformando as estruturas rurais vigentes. Apresenta
se, deste modo, a reforma agrária como uma necessidade histórica 
nesta hora de transformação social que atravessamos, como um 
imperativo nacional". 

O Estudo de Josué de Castro foi traduzido para diversas línguas, 
em dezenas de países. Provocou grande impacto internacional e 
ensejou a seu autor a oportunidade de ocupar, por um período, o 
Conselho da FAO. 

O Congresso de Jovens Rurais ampliou esta temática da Fome e 
abordou o problema em quatro dimensões: Fome de Alimento, 
Fome de Cultura, Fome de Amor e Fome de Deus. 

Além disso, o Congresso apresentou uma encenação como uma 
das principais atrações de todo o evento: um colossal multimídia 
show baseado no livro do escritor baiano Jorge Amado, intitulado 
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"Seara Vermelha". Esta obra, traduzida em mais de uma dezena de 
línguas, focaliza a saga de uma família brasileira e nordestina, que, 
expulsa de suas terras pelo novo proprietário do latifúndio em que 
residia, é forçada a emigrar e empreender uma penosa viagem para 
o sul do país em busca de dias melhores.

Além dessas duas referências especiais, abordando a problemática
da fome no Brasil, especialmente no nordeste do país, o Congresso 
constituiu para os jovens rurais brasileiros, que dele participaram, 
uma oportunidade única de viver uma profunda solidariedade com 
jovens rurais cat6licos dos diversos continentes, e com eles partilhar 
os seus problemas e celebrar em conjunto a sua mesma fé cristã. 
Após o Congresso houve uma assembleia internacional do MIJARC 
em Lourdes, na qual Angela Neves foi eleita presidente internacional 
do MIJARC, assim como René Peeters, da Juventude Rural Belga 
Flamenga, para o período de 1960 - 1962. Após os contatos 
mantidos com as bases da JAC na França, n6s, jacistas brasileiros, 
antes do regresso ao nosso país, tivemos também a oportunidade 
de um encontro de intercâmbio muito frutuoso com os dirigentes 
nacionais da JAC francesa. De volta ao Brasil, pudemos partilhar 
nossas experiências com as bases do nosso movimento e dar a nossa 
contribuição para que a JAC no Brasil desse um passo decisivo em 
busca de sua maturidade. 
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1964-Youndé-República de Caramarões -África-Assembléia 
Mundial da MIJ ARC com participação de Pe Caranuru, Chico, Rita, 

Ar]jndo Sandri e Socorro Morais. 

E<1uipc Nacional JAC - 1963 -
. .João RS, Chico RS, Zé Alaí RN, 
',\loísio RS, Dionísia RS, Chica 
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Capítulo 3 

A JAC e os Anos de Ditadura 
1964-1972 

1. A situação social no campo

Ange/a Neves Lucchetti 

João Seibe/ 
Raimundo Caramuru Barros 

No início da década de 60 o Brasil vivia um clima de grande 
efervescência política e social, que teve sua origem em décadas 
anteriores. 

O Censo Agropecuário de 1975 revelou que 52,3% dos 
estabelecimentos rurais do país tinham menos de 10 ha, mas 
ocupavam apenas 2,8% das terras possuídas. Enquanto isto, 0,8% 
dos estabelecimentos rurais tinha mais que 1.000 ha, e ocupavam 
42,6% do total das terras. Se levarmos em conta que vários grandes 
proprietários têm mais de uma propriedade, a concentração 
fundiária é ainda maior. O que se observa, é que o acesso à 
propriedade da terra vem se tornando cada vez mais difícil para um 
número cada vez maior de lavradores que necessitam da terra para 
trabalhar e não para negociar. 

Nas décadas de 40 e 50, período em que a JAC dava seus_primeiros 
passos, o Brasil ainda era um país predominantemente rural. Além 
da tradicional e injusta concentração de terras nas mãos de poucos, 
a massa de trabalhadores rurais não tinha nenhum direito e nenhuma 
legislação que a protegesse. 
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Centros urbanos importantes como São Paulo, Rio de Janeiro 
(então Capital do país) Porto Alegre e Recife, não tinham ainda 
assumido as características de grandes cidades, como hoje, ou 
megacidades, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. 

A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek 
(conhecido como JK), que pretendia fazer o Brasil "avançar 50 anos 
em 5", teve resultado contradit6rio: de um lado, fez avançar o 
processo de industrialização, criando a indústria a�tomobilística e 
pequenas empresas conexas, construindo estradas, aumentando o 
numero de empregos, inaugurando a nova Capital, Brasília, em abril 
de 1960, criando a SUDENE - "Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste", com o fim de reduzir desigualdades regionais; do outro 
lado, no seu programa de desenvolvimento, a agricultura foi 
completamente esquecida. Nenhum programa de reforma agrária 
foi iniciado no governo JK. 

Os agricultores viram sua situação piorar ainda mais em relação 
aos ganhos dos trabalhadores da indústria. 

No final da década de 50, a política desenvolvimentista de 
Juscelino passou a sofrer forte oposição. 

Para financiar as grandes obras que empreendeu, o governo 
precisou fazer vultosos empréstimos no exterior, emitir grande 
quantidade de dinheiro, fazendo com que a inflação disparasse e o 
poder de compra da população baixasse muito. 

O Brasil continuava um país de grandes contrastes: riquezas 
concentradas nas mãos de poucos: de um lado os grandes 
proprietários das regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste e de 
algumas áreas do Sudeste e do outro, massas de trabalhadores vivendo 
em condições sub-humanas. 

Os Poderes Públicos agiam como se ignorassem a existência dos 
trabalhadores rurais e dos camponeses em geral. 

Enquanto já na década de 50 os trabalhadores urbanos tinham 
uma legislação pr6pria e direito de organização assegurado, segundo 
palavras de Celso Furtado, Presidente da SUDENE, citado por 
Manuel Correia de ANDRADE (1962) 
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... os camponeses não possuindo qualquer direito, não podem ter 
reivindicações legais. Se se organizam infere-se que o fazem com fins 
subversivos. A conclusão necessária decorrente desta situação é de que a 
sociedade brasileira é rígida em um de seus segmentos: aquele formado pelo 

setor rural.3 

O avanço de organizações como as Ligas Camponesas em 
Pernambuco, Paraíba e em outros estados do nordeste assim como 
em Goiás, e o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MASTER), 
no Rio Grande do Sul, levaram a Igreja a criar suas pr6prias 
organizações, como Sindicatos Rurais, Cooperativas e a Frente 
Agrária Gaúcha (FAG). 

Desde a década de 50 a Igreja vinha procurando marcar presença 
no campo, mediante diferentes iniciativas. 

As Ligas Camponesas, criadas pelo Deputado Francisco Julião, 
começaram na zona do agreste pernambucano, mais precisamente 
no Engenho Galileia, município de Vit6ria de Santo Antão, na 
década de 50. Na Paraíba, elas também se espelharam rapidamente 
em vários municípios, tendo no município de Sapé o maior nímero 
de associados, cerca de 7.000. 

O agravamento da crise-s6cio-econômica no campo, a ausência 
de legislação trabalhista para o campo, a impossibilidade de plantar 
lavouras de subsistência pelo embargo por parte dos senhores de 
engenho e usineiros, levaram os trabalhadores rurais e arrendatários, 
como no caso do Engenho Galileia, a uma situação de revolta e 
desespero. Chefiados pelo pr6prio feitor do Engenho, Zezé da 
Galileia, organizaram uma sociedade beneficente com o nome de 
Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que deu 
origem às Ligas Camponesas. 

Procurando um advogado que os defendesse, os camponeses 
chegaram ao escrit6rio do Deputado Francisco Julião, único 
representante do Partido Socialista na Câmara Estadual de 
Pernambuco. Julião resolveu defende-los de graça, porque eles não 

3ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste. 1 ªEd. São 

Paulo: Brasiliense. 1962. 
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poderiam pagar-lhe e porque dizia que como Deputado, ganhava 
bem do Estado. 

Julião conhecia bem o meio rural porque era filho de senhor de 
Engenho e irmão de agricultores do município de Bom Jardim (PE). 
Achava que sua missão era despertar a massa camponesa para a luta; 
para tomar consciência de suas necessidades e de sua força, evitando 
que a solução do problema agrário fosse feita por políticos e técnicos 
que desconheciam a realidade do campo. 

Na verdade, a seu modo, as Ligas Camponesas tentavam 
preencher uma lacuna, criada desde séculos, pela falta de 
discernimento dos proprietários rurais e pelos Poderes Públicos, no 
sentido de liberar para culturas de subsistência, terras que não fossem 
utilizadas pela monocultura canavieira, se esta tivesse se preocupado 
em melhorar sua produção e produtividade, usando melhores níveis 
tecnol6gicos. 

Ao invés disto, os proprietários r urais temiam a reação 
camponesa, a reforma agrária de técnicos e políticos, desconfiavam 
dos planos de recuperação econ8mica e favoreciam cada vez mais, a 
criação de uma situação de desespero e revolta por parte dos 
camponeses. 

Os camponeses rejeitavam a solução do problema agrário regional 
através da colonização, como preconizava o Governo. Sabiam que 
esta solução, mesmo se fosse a bem sucedida, beneficiaria apenas 
um pequeno numero de pessoas, deixando de lado a maioria dos 
trabalhadores rurais. 

Segundo o geógrafo Manuel Correia de Andrade4, em 1960 as 
Ligas Camponesas possuíam associados em 26 municípios 
pernambucanos da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. 

Na Paraíba atingiram municípios como Santa Rita, Mamanguape, 
Guarabira, Pirpirituba, Espírito Santo, Sapé e Marí. 

O trabalho das Ligas não se desenvolveu sem violência. Em 1962 
foi assassinado o líder das Ligas Camponesas de Sapé (PB), João 

5 ANDRADE, Manuel Correia de. A Terra e o Homem no Nordeste. 1 ªEd. São 

Paulo: Brasiliense. 1962. 
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Pedro Teixeira. Na mesma época, também foi morto Nego Fuba, 
amigo e colaborador de João Pedro Teixeira. Tudo indica que estes 
assassinatos ocorreram a mando de grandes proprietários de terras. 
Em Marí, município vizinho a Sapé, houve um verdadeiro massacre 
de camponeses. Quantos outros deram a vida pela mesma causa! 

As Ligas Camponesas se desenvolveram mais em áreas onde 
predominavam "foreiros", espécie de sitiantes, que pagavam um fôro 
aos usineiros; por isto, podiam cultivar cereais, frutas e legumes em 
áreas distantes das usinas, às vezes de difícil acesso. Os fôros eram 
pagos anualmente, em dinheiro, quase sempre a um feitor, 
representante do usineiro, que morava na cidade. 

O aforamento na realidade constituía um tipo de arrendamento 
que passou a se tornar mais frequente a partir da década 1931-1940, 
quando os preços do açúcar baixaram muito. 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, as Usinas 
foram em geral reequipadas. Os usineiros passaram então a pressionar 
os foreiros e a expulsá-los dos sítios, frequentemente de forma 
violenta, para expandir a cultura canavieira. Esta expansão não foi 
feita à base de tecnologias modernas, o que teria levado a utn 
aumento da produtividade e à liberação de áreas que poderiam ser 
cultivadas com frutas, cereais e legumes para os mercados regionais. 

Em 1963, técnicos do Instituto Interamericano de Ciências 
Agrícolas (IICA), observaram e criticaram o fato das melhores terras 
da Zona da Mata de Pernambuco estarem sendo utilizadas somente 
para o cultivo da cana, e não com outros produtos agrícolas 
necessários aos mercados regionais. 

Entre os trabalhadores assalariados da cana, as Ligas Camponesas 
não tiveram muito sucesso. De um lado, eles se afastavam delas com 
medo da reação quase sempre violenta dos usineiros ou de seus 
prepostos; de outro, porque eram verdadeiros nômades, sempre 
mudando de um lugar para outro. Em geral, quase nada possuíam. 
As poucas roupas que tinham, levavam em trouxas quando saiam de 
uma Usina para outra. 

Na década de 50 e inicio de 60, a tentativa de organização das 
massas rurais não era feita apenas por políticos, como Francisco 

65 



Julião. A Igreja, por meio de vários bispos e padres, fundou 
cooperativas e sindicatos rurais, orientando os trabalhadores e 
defendendo-os na luta contra os grandes proprietários rurais, quando 
surgiam choques entre eles. Baseavam-se na Doutrina Social da Igreja 
e na Encíclica Mater et Magi,stra, do Papa João XXIII, quando diz 
que os trabalhadores da terra devem sentir-se solidários uns com os 
outros e colaborar na criação de iniciativas cooperativas e associações 
profissionais sindicais. 

Já Pio XII, em 1946, numa alocução aos membros do Congresso 
da Confederação Italiana dos Agricultores, denunciava o capitalismo 
agrário, quando diz: 

O capital se apress,a em apoderar-se da terra ( ... ) que se torna, assim, 
não mais objeto de amor, mas de fria especulação. A terra, nutriz 
generosa das populações urbanas, como das populações .camponesas, 
passa a produzir apenas para esta especulação, e enquanto o povo sofre 
fome, o agricultor oprimido de dúvidas, caminha lentamente para ruína; 
a economia do país se esgota para comprar a preços elevados, o 

abastecimento que se vê obrigada a importar do exterior. 

João XXIII na Encíclica Mater et Magi,stra diz: O conjunto dos 
bens da terra destina-se, antes de mais nada, a garantir a todos os homens 
um descente teor de vida.5 

A Constituição Pastoral GAUDJUM et SPES, do Concílio Vaticano 
II, explicitou as exigências do direito natural com relação ao problema 
da terra num texto de impressionante atualidade para a situação 
brasileira, quando diz: 

Em muitas regiões economicamente menos desenvolvidas, existem 
extensivas propriedades rurais, mediocremente cultivadas ou 
reservadas para fins de especulação, enquanto a maior parte da 
população carece de terras ou possui só parcelas irrisórias, e por outro 
lado, o desenvolvimento das populações agrícolas apresenta-se com 
caráter de urgência evidente. Não raras vezes aqueles que trabalham 
por conta dos senhores ou cultivam uma parte de seus bens a tÍtulo de 

5 Master Magistra n ° 119. 
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arrendamento, recebem um salário ou retribuição indigna de um 
homem, não têm habitação decente e são explorados pelos 
intermediários. Vivendo na maior insegurança, é tal a sua dependência 
pessoal, que lhes tira toda possibilidade de agir espontaneamente e 
com responsabilidade, toda promoção cultural e toda participação na 
vida social e política. Portanto, são necessárias reformas nos vários 
casos: aumentar as remunerações, melhorar as condições de trabalho, 
aumentar a segurança no emprego, estimular a iniciativa no trabalho 
e, portanto, distribuir as propriedades insuficientemente cultivadas 
por aqueles que as possam tornar rendosas. Neste caso, devem-lhes ser 
assegurados os recursos e os instrumentos indispensáveis, 
particularmente os meios de educação e as possibilidades de uma justa 

organização cooperativa.6 

Entre os sacerdotes pernambucanos que defendiam os 
camponeses, tornaram-se mais conhecidos os padres Paulo Crespo, 
de Jaboatão dos Guararapes e Antônio Melo, do município do Cabo. 

Este se tornou conhecido quando defendeu os trabalhadores da 
COPERBO (Companhia Pernambucana de Borracha Sintética) 
contra a pr6pria Companhia, que vendera o im6vel à C. R. C. P. 
(Companhia de Revenda e Colonização de Pernambuco), e queria 
despejá-los das terras em que trabalhavam. 

O Padre Melo também dava assistência aos trabalhadores do 
Engenho Tiriri, filiado às Ligas Camponesas. 

Em 1963, eles conseguiram, com o apoio da SUDENE, implantar 
a Cooperativa Agrícola de Tiriri. Através de um contrato de 
arrendamento por dez anos, as terras e benfeitorias dos Engenhos 
Tiriri, Massangana, Algodoais, Serraria e Jasmim, passaram ao 
controle dos camponeses que ali trabalhavam o que, na época, era 
uma experiência inédita. 

No Rio Grande do Norte, impulsionados por Dom Eugênio 
Sales, então Bispo Auxiliar de Natal, vários sacerdotes procuraram 
organizar sindicatos rurais. Entre eles estão Monsenhor Expedito 
Medeiros, de São Paulo do Potengi, os padres João Penha e Antônio 
Vilela, este da par6quia de Serra Caiada, e Monsenhor Emerson 
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Negreiros, de Santa Cruz, que frequentemente enfrentava a ira dos 
proprietários rurais. 

Alguns Bispos do Nordeste também se tornaram conhecidos pela 
coragem com que defendiam a causa dos camponeses. Entre eles 
estão Dom Avelar Brandão Vilela, Arcebispo de Teresina (PI), Dom 
Severino Mariano, Bispo de Pesqueira (PE), Dom José Vicente 
Távora, Arcebispo de Aracaju (SE) e Dom José Terceiro, Bispo de 
Penedo (AL). Dele, diziam pessoas reacionárias, que se preocupava 
mais com os problemas dos camponeses de sua Diocese do que 
com os do céu. 

No su , Dom Edmundo Kunz, assistente da JAC gaúcha e Bisp 
Auxiliar de Porto Alegre, foi o grande orientador da Frente Agrári 
Gaúcha (FAG), que tinha um duplo objetivo: 

• despertar os agricultores para o espírito associativo, para a
realidade sócio-político-econômica do país e mostrar a necessidade 
da organização de sindicatos; 

• evitar que enti ades como as Ligas Camponesas e o MASTER
viessem a se instalar na região para organizar os agricultores fora do 
controle da I re·a. 

João Siebel, da JAC gaúcha, vivenciou este clima de efervescência 
sócio-política que agitava o Brasil. Participou ativamente de encontros 
estaduais e do trabalho de esclarecimento dos agricultores para a 
fundação de sindicatos rurais. 

Diz ele, em seu depoimento, que na época a lei previa dois tipos 
de sindicatos: o dos pequenos proprietários e o dos agricultores sem 

, terra. 
João foi eleito secretário do Sindicato dos Agricultores Sem Terra 

de São Sebastião do Caí (RS), ao qual pertencia Bom Princípio, 
localidade onde morava. Era filho de pequeno agricultor, mas ele 
mesmo não possuía propriedade. 

Os diferentes tipos de organizações de várias tendências, que 
surgiam em diversas regiões do país, eram um sinal de que os 
trabalhadores rurais e os camponeses em geral, começavam a tomar 
consciência de seus problemas e da necessidade de se organizarem 
para fazerem valer os seus direitos. 
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Seminário Latino-americano JAC 
Huancayo - Peru - Novembro de 1966 

Repres do Brasil José Schaab, 
Eridante, João Sei bel e Ângela Naves 

pentro desta perspectiva, em 1961, realizou-se em Belo Horizonte 
o Primeiro Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, do qual
participaram 1.400 delegados e o Presidente João Goulart �
02as1ao, mamfestou seu apoio a Reforma Agrána.' 

De uma forma ou de outra a injustiça social e a violência 
continuam a existir em varias regiões do país, gerando conflitos de 
terra, como no sul do Pará, no Maranhão, só para citar dois exemplos. 
No Maranhão, segundo a CNBB, os conflitos ocorriam sobretudo 
nos vales dos rios Mearim e Pindaré. 

No Rio Grande do Sul, a JAC se desenvolveu principalmente 
nas áreas de colonização alemã e italiana, onde predominava a 
pequena propriedade. 

As colônias dispunham em geral, de um mínimo de infraestrutura: 
escola, igreja, pequeno comércio, salão comunitário (espécie de 
clube) para reuniões e festas, às vezes uma cooperativa e um mini
hospital; em geral, tudo era construído pela comunidade. 

Segundo Arlindo Sandri, sendo as famílias numerosas, em média, 
8 a 12 filhos, os lotes foram se dividindo na medida em que os jovens 
se casavam e a terra se tornou insuficiente para o sustento das famílias. 

Já na terceira geração, jovens casais e às vezes famílias inteiras 
foram obrigadas a migrar para áreas onde existiam florestas virgens e 
onde a terra era mais barata. Assim, foi ocupada a região do Alto 
Uruguai, o oeste catarinense e paranaense, varias áreas do Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Neste estado, o 
povoamento se deu a partir da faixa da BR 364, que liga Cuiabá 
(MT) a Porto Velho (RO). 

Em 197 6 havia na área da Transamazônica muitas famílias gaúchas 
e capixabas. Estas, também eram originárias das colônias de origem 
alemã e italiana do Estado do Espírito Santo, onde o café era a 
principal cultura. 

Na maioria das situações, as pessoas deixaram seus municípios 
de origem pela mesma razão: falta de terra para trabalhar, de 

7SOARES, Odete Azevedo e outros. Uma história de desafios· JOCno Brasil - 1935-
1985. Rio de Janeiro: Marques Saraiva Gráficos e Editores Ltda. 2001. 270 p. 
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infraestrutura de apoio (escola, hospital ou posto de salÍde, credito, 
assistência técnica, estradas e transporte para escoamento da 
produção). Indo para áreas pioneiras, das chamadas fronteiras 
agrícolas, esses migrantes tinham maior facilidade de acesso a terra, 
mesmo se, inicialmente, lhes faltasse a parte de infraestrutura. 

po 1t1ca de ince !VOS fiscais�istente no pais avorece apenas 
as grandes empresas rurais e os grandes proprietários, em detrimento 
da propriedade familiar. 

O agricultor continua sendo expulso de sua terra e perdendo suas
raízes or alta de terra ara trabalhar. 

Embora se saiba que a m or parte os gêneros alimentícios que 
abastecem as cidades vêm das propriedades familiares, falta ainda 
um programa nacional consistente de apoio ao pequeno agricultor. 
Um trecho da Encíclica Ma ter et Magistra parece comprovar bem as 
situações que, de forma resumida e incompleta tentamos descrever: 

Não é possível estabelecer, a priori, qual a estrutura que mais convém 
à empresa agrícola, dada a variedade dos meios rurais no interior de 
cada país e, mais ainda, entre os diversos países do mundo. Contudo, 
quando se tem um conceito humano e cristão do homem e da família, 
não se pode deixar de considerar como ideal a empresa que funciona 
como comunidade de pessoas: então, a relação entre os seus membros 
e estruturas correspondem às normas de justiça. De modo particular 
deve considerar-se como ideal a empresa de dimensões familiares. 
Nem se pode deixar de trabalhar para que uma e outra cheguem a ser 
realidade, de acordo com as condições ambientais.9 

No documento Igreja e Problemas da Terra, diz a CNBB com muita 
propriedade: 

No caso dos pequenos e médios produtores fica evidente que muitos 
são involuntariamente transformados em instrumentos da exploração 
de seus semelhantes, através da subordinação da sua produção aos 
interesses das grandes empresas que exercem um controle crescente, 
direto e indireto sobre a economia agropecuária e que são as 

9Master Magistra nº 132 
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beneficiarias em ultima instancia do seu trabalho e da riqueza extraída 

da terra.9 

Considerando que a Juventude Agrária Católica oficialmente 
deixou de existir em 1972, as considerações e observações sobre a 
situação social no campo, e as violências, às vezes sistemáticas, 
retratadas, procuraram se ater ao período de existência do 
Movimento: décadas de 40 a 70. Só excepcionalmente, foram 
utilizados dados ou informações de épocas posteriores. 

2. O conceito de segurança nacional e desenvolvimnto e os
atos institucionais 

A intervenção militar das Forças Armadas Brasileiras, assumindo 
o comando e os destinos do país em março/ abril de 1964, não foi
um fen&meno isolado e exclusivo do Brasil. Eclodiu na época, em
vários outros países latino-americanos.

Essas intervenções militares não nasceram de iniciativas 
autóctones, embora fossem executadas or Forças Nacionais. Em 
todos os casos este movimento, visceralmente ditatorial e. 
antidemocrático, foi orientado e organizado pelo Poder político, 
militar e diplomático dos Estados Unidos. 

No çaso do Brasil, esta intervenção rolongou-se elo eríodo 
de vinte anos, marca os pela repressão tanto política, como social e 
cultural, constituindo uma fase ne ra da nossa história. 

Para se entender os princípios que nortearam a intervenção militar 
de março/abril de 1964, é preciso levar em conta a Doutrina de 
Segurança Nacional elaborada pela Escola Superior de Guerra do 
Rio de Janeiro, no período imediato ao término da 2 ª Guerra 
Mundial. 

No período entre as duas guerras mundiais, 1914 a 1918 e 1939

a 1945, estabeleceu-se um intercâmbio militar sistemático entre o 
Brasil e a França, que na época, trabalhava com o conceito de Defesa 

9CNBB. Documento da, Igreja e Problemas da Terra . Ed. Paulinas. Nº 17, 38 P. 
Nº 88,p. 31. 
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Nacional. Com o surgimento da guerra fria entre as potências 
ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha 
Ocidental, e o bloco Soviético, constituído pela União Soviética e 
seus satélites na Europa Oriental e no Sudeste da Ásia, o Brasil, ao 
criar a Escola Superior de Guerra (ESG), adotou o conceito de 
Segurança Nacional e elaborou uma ideologia e um projeto nacional, 
fundados no binômio Segurança e Desenvolvimento. 

A ideologia da ESG baseava-se em três aspectos: 
a) conferia grande importância à segurança interna, incluindo a

chamada guerra subversiva e a guerrilha; 
b) optava por um alinhamento com o bloco ocidental, liderado

pelos Estados Unidos, embora condicionasse esse alinhamento à 
sua coerência com os interesses nacionais; 

c) postulava um Estado Forte, centralizado, administrado por um
planejamento racional, responsável por todos os setores da vida 
nacional e pela sua plena integração. 

Ao assumir o poder, os militares estavam unidos em torno de 
dois pontos fundamentais: garantir a Segurança Nacional e 
empreender um programa de purificação ideológica, afastando 
definitivamente do cenário político os elementos considerados 
corruptos e subversivos. 

O desenrolar dos acontecimentos demonstrou, porém, que 
coexistiam nas Forças Armadas Brasileiras três grupos distintos. 

O primeiro grupo denominado Sorbone, reunia os militares mais 
intelectualizados, e formava a base ideol6gica da ESG, Escola 
Superior de Guerra, que havia criado a Doutrina de Segurança 
Nacional. Propunha alinhamento com o Bloco Ocidental; conferia 
prioridade tanto ao crescimento como à estabilidade econômica· ' 
defendia maior integração com o sistema capitalista internacional; 
postulava a manutenção das instituições democráticas, embora 
controladas por um poder executivo forte, capaz de impor suas 
opções políticas quando necessário; admitia uma repressão moderada 
aos opositores, preferivelmente mediante coerção política, social e 
econômica; admitia a devolução do poder aos civis no médio praw, 
após ter concluído o saneamento político e ter equipado 
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adequadamente o Estado. Este grupo ocupou o poder no governo 
do Presidente general Humberto Castelo Branco e s6 recuperou 
com o Presidente general Ernesto Geisel. 

O segundo grupo, denominado de Linha Dura, defendia uma 
repressão radical para eliminar qualquer oposição ao regime, embora 
acompanhada de intensa atividade de relações públicas para ressaltar 
suas realizações e assim neutralizar em parte, os efeitos negativos do 
processo de Purificação Ideol6gica. Enfatizava uma prioridade total 
ao crescimento econômico, com relativa estabilidade de preços. 
Deixava, porém, que os custos dessa política econômica recaíssem 
pesadamente sobre as classes trabalhadoras e os segmentos de menor 
poder aquisitivo da sociedade. Sustentava que os militares deveriam 
permanecer no poder por tempo indeterminado, até que pudessem 
devolvê-lo aos civis sem nenhum risco. Esse grupo ocupou 
parcialmente o poder na administração do Presidente general Costa 
e Silva, e o exerceu, plenamente, no governo do Presidente general 
Garrastazu Médici. 

O terceiro grupo era constituído pelos Nacionalistas Autoritários. 
Posicionava-se com o grupo Linha Dura em matéria de repressão e 
na determinação de conservar o poder sem prazo determinado. 
Distanciava-se, porém, deste ultimo em matéria de política 
internacional e no tratamento do capital estrangeiro, assumindo uma 
posição nitidamente nacionalista. Ao mesmo tempo, discordava das 
prioridades econômicas dos dois grupos anteriores, colocando maior 
ênfase na distribuição de renda, para corrigir tanto os desequilíbrios 
regionais entre o centro-sul e as demais regiões, como também, os 
desequilíbrios sociais, favorecendo as camadas de baixa renda. 

Esse grupo tinha menor penetração nos escalões superiores das 
Forças Armadas, e seu maior expoente foi o general Afonso de 
Albuquerque Lima, Ministro do Interior no governo do general 
Costa e Silva. 

A intervenção militar de março/ abril de 1964 violou a 
Constituição de 1946 em vigor, e para legitimar-se no poder editou 
diversos Atos Institucionais de exceção 
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Antes mesmo da posse do general Castelo Branco, foi promulgado 
o Ato Institucional nº 1, concedendo poderes de exceção aos
designados para conduzir as medidas necessárias à implantação do
regime militar.

No governo do general Castelo Branco foi votada uma Lei de 
Reforma Agrária que, apesar de suas limitações, ainda se encontra 
em vigor até hoje e foi denominada Estatuto da Terra. 

Durante o mesmo governo, o Ministério do Planejamento tornou
se o 6rgão executivo de maior importância da Administração Pública 
Federal, tendo como titular o Ministro Roberto Campos. 

O Ato Institucional n ° 2 ampliou o poder do Presidente: conferiu
lhe a prerrogativa de suspender o Congresso por Decreto; dissolveu 
os partidos políticos; estendeu os poderes dos Tribunais Militares, e 
deixou a porta aberta para a edição futura de eventuais Atos 
complementares. Entre estes, merece destaque o Ato Complementar 
de 20 de novembro de 1965, que criou um novo sistema partidário, 
com apenas dois partidos políticos: Aliança Renovadora Nacional, 
ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 

O Ato Institucional n ° 3 estabelecia a eleição indireta dos 
Governadores dos Estados e a nomeação dos Prefeitos das capitais e 
das cidades consideradas como relevantes para a Segurança Nacional. 

Uma Constituição foi elaborada pelo Ministro da Justiça da época, 
Carlos Medeiros da Silva. O Ato Institucional nº 4 convocou uma 
sessão especial do Congresso Nacional a fim de apreciar o texto 
dessa nova Constituição, que foi aprovada em 17 de janeiro de 1967. 

A Lei de Segurança Nacional tornou-se a pedra angular do Regime. 
Uma Lei de Imprensa foi votada, impondo aos jornais, revistas, 

rádio e emissoras de TV uma censura prévia. 
As aulas nas Universidades passaram a ser vigi,adas, enquanto 

numerosos professores foram expurgados e aposentados sumariamente, 
outros tiveram que tomar o caminho do exílio. 

Escutas telefônicas, violação de correspond&ncias e denúncias 
de vários tipos foram métodos postos em pratica pelos 6rgãos de 
repressão. 

A repressão se institucionalizou ainda mais, com a criação do 
Serviço Nacional de Informação, SNI, cujo objetivo era coletar e 
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analisar informações pertinentes à Segurança Nacional, à 
contrainformação e à informação de subversão interna. Instauraram
se os Inquéritos Policiais Militares, IPM, aos quais os presos e 
quaisquer pessoas suspeitas deveriam responder. 

A política de crescimento econômico, inaugurada por Delfim 
Neto, Ministro da Fazenda no governo do general Costa e Silva e 
exaltada pela mídia como Milagre Econômico, era extremamente 
concentradora de renda e seu Ônus incidia, mais uma vez, sobre as 
classes trabalhadoras e as camadas mais pobres da população. 

Na primeira metade da década de 60, passeatas de mulheres 
haviam protestado pelas ruas das grandes capitais brasileiras contra 
o governo João Goulart. Em 1968, em contraste surpreendente, os
estudantes, muitas vezes acompanhados de seus pais e professores,
desfilavam pelas mesmas ruas contra o governo militar, que depusera
o ultimo Presidente constitucionalmente empossado. Essas
manifestações, que se insurgiram contra a Ditadura, foram fortemente
reprimidas pelos militares.

Os sequestros de Embaixadores estrangeiros, especialmente o 
Embaixador americano Charles Burke Elbrick; os assaltos a banco, 
a guerrilha rural do Vale do Capara6 e a da Bacia Amazônica, as 
guerrilhas urbanas de Carlos Marighela; o pronunciamento do 
Deputado e jornalista Mareio Moreira Alves contra as Forças 
Armadas, que teve o apoio da Câmara dos Deputados, foram 
acontecimentos que levaram o regime a uma radicalização ainda 
maior. A resposta dos militares foi a edição do Ato Institucional nº 

5, conhecido como AI 5, de dezembro de 1968, e o fechamento do 
Congresso Nacional. 

Este Ato concedia poder total e arbitrário ao Presidente da 
República para garantir, por todos os meios a estabilidade poHtica e 
social, e manifestava em toda sua transparência e plenitude a 
fisionomia totalitária do regime. Seu resultado imediato foi uma onda 
ainda maior de cassações e intensificação da repressão e da tortura, 
que eram frequentemente conduzidas e aplicadas por homens sem 
nenhum preparo para distinguir o que era verdadeira subversão. Essas 
pessoas não tinham a mínima noção dos princípios mais elementares 
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dos Direitos Humanos; estavam preocupados apenas em conduzir 
uma ação policialesca eficaz. Para muitos militares, envolvidos nesse 
processo, era a oportunidade de demonstrarem sua lealdade e zelo 
ao regime e, desta maneira, ganhar créditos para sua promoção. Para 
alguns, como se pode inferir do depoimento de varias vitimas, era 
também, uma oportunidade para descarregar recalques mais 
profundos e taras de personalidade. 

Os Atos Institucionais, editados pelo Regime de 1964, tornaram
se ao longo do tempo, importantes instrumentos, por meio dos 
quais, os militares institucionalizaram, e procuraram justificar a forma 
de agir do Regime Ditatorial. 

3. A JAC e o regime militar

O Golpe Militar de 64, que marcou vinte anos de repressão, 
obscurantismo poHtico e cultural, endividamento do pafs, integrando 
o período negro que marcou praticamente todos os países do
contmente Latmo-Americano, tudo com o apoio e organização do
poder poHtico militar dos Estados Unidos da América do Norte,
encontrou a JAC num momento hist6rico preciso, eis que o
movimento não integrava orgânica e politicamente o processo de
aprofundamento da luta pela Democracia e pelas Reformas de Base,
Educação, Reforma Agrária, nacionalização de setores estratégicos

�a economia, como o caso do petr6leo e outros temas.
Na convivência com outros Movimentos da Ação Cat6lica 

Especializada, JUC, JEC, JIC E JOC, se percebia um diferencial de 
entendimento. 

Eles, por serem oriundos de realidades com relações complexas 
de produção e existência real, tinham uma percepção mais crÍtica da 
sociedade e da pr6pria Igreja. Referiam-se frequentemente à assim 
denominada Consciência Histórica, conceito que a JAC não utilizava 
e pouco percebia. De fato, nos dávamos conta de que eles estavam 
em sintonia com o movimento geral por mudanças estruturais no 
país. 

Na vida concreta, muitos dirigentes da JAC, inúmeros militantes 
e grupos de base se defrontavam com o poder dominante, 
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representado para n6s especialmente pelo Latifúndio no Nordeste 
e outros Estados, e intermediários e atravessadores na região Sul. 
Isto era mais intenso em áreas do Nordeste, São Paulo e menos em 
Minas Gerais e Goiás, onde a JAC se relacionava estreitamente com 
entidades tipo MEB- Movimento de Educação de Base, Ligas 
Camponesas, organizações políticas de esquerda e outras 
organizações. No Rio Grande do Sul também se verificaram casos 
de perseguição, controle de atividades, interrogat6rios, pressão sobre 
o trabalho de militantes e outros.

O Encontro Nacional da JAC em Miguel Pereira (RJ), em 1964,
se realizou com dificuldade, pois a maioria dos participantes estavam 
viajando de ônibus, vindos desde o Maranhão e Rio Grande do Sul. 

Muitos dirigentes e militantes de base recebiam os documentos 
do IBAD - Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ponta de lança 
dos interesses americanos no Brasil e, como se dizia na época, 
financiava jornais como O Globo, as revistas O Cruzeiro, Manchete 
e outros, explicitamente incitadores do golpe militar. As informações 
dominantes no interior do país, campo de ação da JAC, em geral 
eram fornecidas predominantemente por meios golpistas, que usavam 
o anticomunismo como bandeira para se opor às Reformas de Base,
preconizadas e defendidas com ações pelo Governo João Goulart.

Recordo -me de ter estado no Rio de Janeiro em 1962, 
participando de um Congresso de trabalhadores democráticos, 

liderados por Ari Campista, célebre pelego pr6-golpe, com a presença 
de Carlos Lacerda, sendo que na mesma data se realizava o 
Congresso da CGT - Central Geral dos Trabalhadores em Santos 
(SP), francamente a favor das mudanças que estavam ocorrendo no 
país. 

Após buscar a sede da JAC nacional, Aloísio Reck, me 
acompanhou a algumas sessões, palestras e ao encerramento 
realizado no teatro do Rio de Janeiro, questionando os conteúdos e 
posições apresentadas, produzindo o inicio de uma reviravolta no 
nível de entendimento da sociedade que eu tinha. 

Em 1963, já atuando em Goiás na formação da JAC, numa 
realidade mais conflitiva e mais enfrentada a nível das lutas sociais, 
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especialmente da Reforma Agrária passando pelo Rio de Janeiro, 
por ocasião do 1 ° de Maio, Aloísio Reck me convidou a participar 
do ato na Central do Brasil, onde se encontravam centenas de 
milhares de trabalhadores de todo o Brasil, dirigentes sindicais e 
políticos como os governadores Leonel Brizola, Seixas D6ria de 
Sergipe, Miguel Arraes de Pernambuco e Mauro Borges de Goiás. 
No ato, João Goulart assinou os Decretos: 1 ° - nacionalização do 
refino de petr6leo, até então na mão de multinacionais; 2° -
desapropriação das terras localizadas 10 quilômetros de cada lado 
das estradas federais, açudes, represas e outras obras do Governo 
Federal. Este acontecimento foi sem dúvida, o detonador definitivo 
do movimento que já existia nos quartéis e nas forças políticas de 
direita (UDN e PSD), na busca de condições para o golpe que viria 
um ano depois. Eram dadas as condições objetivas para o golpe, 
mas faltavam as condições subjetivas, isto é, que o golpe fosse uma 
aspiração de grande parte dos brasileiros. A Igreja, Congregações 
Religiosas e outros grupos se engajaram decisivamente em apoio à 
derrubada do Governo João Goulart. 

Como o Encontro Nacional de 1964 foi realizado logo após o 
golpe, este ocorreu quando estava viajando de Belo Horizonte ao 
Rio de Janeiro, no ônibus Cometa, da meia noite, o último a sair, 
sendo que no caminho, os passageiros foram revistados quatro vezes 
pelas forças do Exército, comandadas então, na Região Leste pelo 
general Guedes e em Minas Gerais pelo general Mourão Filho, com 
apoio direto do Governador mineiro Magalhães Pinto. 

Apesar da ebulição social no país, do golpe militar, perseguição 
política, torturas e toda a sorte de repressão, tal situação repercutiu 
pouco, de forma orgânica, na JAC. 

Toda essa experiência e prática tinha dificuldade em ser 
incorporada às Linhas de Orientação do Movimento, permanecendo 
até 1965 o Programa do Ano Nacional como instrumento de 
orientação da Ação, o que era uma resposta pouco dinâmica à 
realidade em ebulição. Em pleno período de repressão político -
militar, tivemos um Programa do ano sobre o Tema Amor. Por um 
lado, os militantes na base, se enfrentavam com o poder econômico 
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e político, quando participavam de atividades e entidades 
politicamente em confronto com o status quo vigente, enquanto a 
direção da JAC não tinha condições de acompanhar e incorporar 
toda esta vivência à vida do Movimento Brasileiro. 

Assim, a repressão foi mais localizada, especialmente sobre ações 
concretas e militantes individualmente, sem ameaça direta ao 
Movimento como estrutura, como era o caso de outros Movimentos 
de Ação Católica Especializada, JEC, JUC, JIC, JOC. 

A Ditadura começou a ter percepção orgânica da presença social 
do Movimento após 1965, quando, com frequência cada vez maior, 
ocorreram atos de repressão em movimentos de massa, onde o 
Movimento impulsava, com interrogatórios, prisão de militantes e 
dirigentes. 

Para a JAC, a Ditadura passou a se revelar um problema e uma 
exigência de mudanças tanto na orientação, quanto na estrutura e 
nas formas de ação, a partir de 1967, constituindo-se em momento 
especial o AI-5 de 1968, que significou um golpe dentro da Ditadura. 

As atividades do MIJARC na América Latina, sendo o Curso de 
Formação com Análise da Realidade e Metodologia de Paulo Freire, 
realizado em Trinidad, interior do Uruguai, em 1968, com 
participação de aproximadamente 60 lideranças do CONESUL, 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, foi o primeiro momento 
conjunto de vários Movimentos, para um questionamento da 
Sociedade Capitalista e a necessidade de reorientar a Ação do 
Movimento. 

A Assembleia Latino Americana do MIJARC, realizada em Padre 
Hurtado, Santiago do Chile, em 1969, com a participação de todos 
os Movimentos do Continente, inclusive Centro América e México, 
pautou sua Temática em 3 momentos: 

1. Análise da Realidade Sócio Econômica e Política da Sociedade
Capitalista no Continente; 

2. Com que projeto de sociedade e que Conteúdo Metodológico,
os Movimentos querem se comprometer, e 
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3. Proposta de Ação com Metodologia adequada.

A participação de Paulo de Tarso e do Bispo Dom Leêmidas 
Proafío, da Diocese de Riobamba, Equador, que apoiava 
decididamente a JARC local, foi importante no entendimento da 
ação social comprometida e a participação da Igreja. 

Em 1967 a repressão tornou-se mais sistêmica e não somente 
pontual, o que obrigou a JAC a rever linhas de orientação e ação, 
metodologia, estrutura e, principalmente, a questão da segurança 
dos militantes e dirigentes. 

De fato, as equipes regionais, estaduais e nacionais foram sendo 
substituídas por coordenações mais flexíveis, que já não tinham sedes 
e residências tão conhecidas e, na maior parte do tempo, inseridos 
os atores na realidade concreta, grupos de base, organizações da 
sociedade, etc. 

Assim, a JAC continua praticamente na clandestinidade até 
meados de 1972, quando muda de nome, denominando-se MER, 
Movimento de Evangelização Rural. A estrutura do Movimento 
permaneceu praticamente clandestina e as Ações e atividades eram 
abertas, assumidas por comunidades e ou entidades, tais como 
Sindicatos, Associações, Paróquias, etc. O relacionamento com a 
Hierarquia continuou por vários anos, sendo que muitos sacerdotes 
e freiras continuaram no Movimento, agora como ativos militantes. 

Já em 1967 começou-se a ter cuidados básicos de segurança, 
evitando-se reuniões muito publicas, sem exposição aos Meios de 
Comunicação, viagens de ônibus em rotas alternativas. Com 
frequência viajavam companheiros lado a lado e não se davam a 
conhecer até chegar ao destino. Outras vezes, viajavam conhecidos, 
amigos, sem revelarem qualquer proximidade entre si, evitando-se 
assim suspeitas que pudessem comprometer a organização ou as 
pessoas, já que agentes do regime, se infiltravam nas organizações 
sociais, produzindo delações que custaram a vida de muitos militantes 
soc1a1s. 

Em 1972 a JAC ainda participava de atividades latino americanas 
e a nível mundial, como membro do MIJARC. 
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Como se viu anteriormente, com o advento da Ditadura, tornou
se difícil o trabalho dos Movimentos de Ação Católica Especializada, 
inclusive da JAC. 

Pessoas denunciavam outras. Facilmente alguém era taxado de 
comunista e preso sem grandes averiguações. 

Palavras como conscientização e militante, entre outras, passaram 
a ser consideradas por alguns como perigosas, como indícios de 
comunismo. 

Em todos os níveis, dir igentes dos movimentos foram 
pressionados, alguns presos arbitrariamente como comunistas. 

O clima de insegurança levou ao fechamento temporário do 
secretariado regional da JAC no Nordeste. Segundo depoimento de 
Ignácia Maria da Conceição H. Lavareda, membro da equipe 
regional, NE, 

(. .. ) os responsáveis sofreram prisão arbitrária, por falta de conhecimento 
ou entendimento dos militares da Doutrina Social da Igreja, confundindo
ª com comunismo. 

Os membros do Secretariado tiveram que voltar aos seus Estados 
de origem, até que houvesse condições de continuar o trabalho; 
quando isto aconteceu, as atividades tiveram que ser muito reduzidas. 

O trabalho dos Sindicatos Rurais foi fortemente pressionado; 
muitos lideres presos. 

No início da década de 60, aJAC já funcionava na zona canavieira 
de Pernambuco, onde a repressão foi muito forte. 

Para se ter ideia da situação, transcrevemos o depoimento de uma 
dirigente do movimento, na época, Santina Costa: 
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Nas usinas, as porteiras e estradas passaram a ser vigiadas. Os chamados 
"fiscais da cana", "capatazes", passaram a fiscalizar quem entrava nas usinas. 
As vezes, as pessoas precisavam passar embaixo de cercas e caminhar a pé 
por dentro dos canaviais para não serem vistas pelos "apontadores de cana" 
que passaram a ser "apontadores de pessoas. Em toda parte, apareciam estes 
tipos de pessoas, espalhando o medo e o terror entre jovens, crianças e adultos. 
Os responsáveis pelo Movimento eram perseguidos, outros se escondiam 
para não serem presos. Famílias se mudaram do meio rural para as cidades. 

Não havia quase mais trabalho no campo e muita gente foi despedida das 
usinas e engenhos. Diante dessa situação, jovens simples e pouco instruídos, 
cujo único objetivo era trabalhar por um mundo rural mais humano, mais 
justo e mais cristão, se tornaram aparentemente "perigosos" para os que 
detinham o poder. Nessa época, os encontros passaram a se não só de jovens, 
mas também de adultos, sempre com objetivo de formar lideranças cristãs, 
conscientes e responsáveis. " 

Embora se tenha mencionado alguma coisa do que foi a repressão 
na área canavieira de Pernambuco, a situação não foi diferente em 
outros Estados onde a JAC funcionava, ou dirigentes jacistas 
atuavam de alguma forma. 

Cleonice da Silva Viana, Nicinha, que integrou a equipe diocesana 
da JAC de Olinda e Recife, também se refere à perseguição, violência 
e prisões que sofreram vários companheiros da Ação Católica. 

Em 1966 Nicinha, a convite de Dom Antônio Fragoso, então 
Bispo de Crateús, Ceará, foi colaborar na organização de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais, para a formação de um Sindicato 
Rural. 

Dada a situação em que viviam as mulheres da região, foi 
elaborado um programa de trabalho direcionado para elas, que 
compreendia: 

• aulas de alfabetização segundo o método Paulo Freire;
• aulas de economia doméstica, incluindo o aproveitamento de

alimentos; 
• enfermagem prática;
• curso de parteiras;
• sindicalismo;
• programa de rádio, incluindo orientação política e de saúde.
Apesar de todo o sentido educativo do programa, diz Nicinha:

( ... ) em setembro de 1968, estávamos na rádio local,fazendo o programa, 
quando fomos abordados pelo Exercito, que não podíamos mais fazer o 
programa porque estávamos desacatando as autoridades do Governo. Então 
foi encerrado o programa. 
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Na cidade de Crateús havia um quartel militar que fazia oposição 
às atividades de cunho educativo e sindical realizadas pela Diocese. 

No Rio Grande do Norte, Paraíba e na Bahia, militantes do 
Movimento foram perseguidos, assim como líderes de Sindicatos 
Rurais presos. 

Na Bahia, a repressão foi bastante grande em São Miguel das Matas 
e Santo Antônio de Jesus. A JAC ficou visada na região, por apoiar 
a organização do Sindicato Rural em São Miguel. A entidade era 
considerada comunista pelos grandes fazendeiros e pelos políticos 
locais e a JAC também. 

A pequena cidade foi cercada pela força militar. Um líder sindical 
ficou 91 dias preso em Salvador. Ao regressar a São Miguel, foi 
recebido pelo povo não político com muita consideração. Com o 
apoio daJAC, a comunidade doou-lhe um terreno de oito hectares, 
para que aquele senhor pudesse recomeçar a sua vida. (do 
depoimento do Padre Gilberto Vaz Sampaio, BA.) 

No Rio de Janeiro, a tensão junto à coordenação nacional do 
Movimento foi tão grande, que ela se viu obrigada a desativar o 
secretariado, encerrando suas atividades. Tal decisão era uma 
decorrência das dificuldades políticas da época, mas também porque, 
junto à hierarquia da Igreja, a Ação Católica Especializada já não 
dispunha do mesmo apoio. 

Dirigentes e permanentes voltaram a seus estados; muitos 
retornaram às suas localidades de origem, procuraram formas de 
engajamento e alternativas de trabalho. Não foi um período fácil. 

Na verdade, só muitos anos depois do golpe militar, os antigos 
jacistas voltaram a poder se reunir, em diferentes níveis, para trocar 
experiências e refletir sobre diferentes formas de engajamento que 
tiveram. 

Os encontros nacionais de ex-jacistas, que desde 1998 vêm se 
realizando cada dois anos, são na realidade, uma forma de troca de 
experiências, de estudo de temas atuais, de interesse comum, de 
aprofundamento cultural, uma vez que as reuniões são realizadas 
em regiões e locais diferentes. 

Considerando que a maioria da documentação do Movimento 
foi destruída ou perdida com o advento da Ditadura, muita coisa do 
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que está escrito neste livro assume o caráter também de um registro: 
registro de fatos e de situações que, de outra forma, ficariam para 
sempre perdidos no tempo e na memória das pessoas. 

Frequentemente, os campesinos não têm o costume de falar de 
si mesmos, às vezes acham que sua história não tem muito valor. Ao 
registrarmos tantas histórias, acreditamos estar, de alguma forma 
contribuindo para resgatar alguma coisa da história do Brasil e da 
história da Igreja neste país. 

JoséAlaf equipe nacional com participantes 

do 3º Encontro Regional Sul 

Conselho Regional NE II - Olinda PE 
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V Assembléia Mundial da JAC 1964 Younde - Camerun -Africa 
- Representantes Argentina, México, Brasil, Uruguai e Chile

Mundial da JAC 
R ' . ' .' UlllC ,: • 
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A Ditadura e o Declínio da JAC 

1968a1972 

João Seibel 

Raimundo Caromuru Barros 

Nesta fase, de dezembro de 1968 a março de 1972 três tópicos 
merecem especial destaque: 

O recrudescimento totalitário imposto pelo regime militar; 
Os conflitos nas relações entre Igreja e Estado; 
A crise que resultou na dissolução da JAC. 
Na medida, em que o regime militar começou a manifestar mais 

ostensivamente sua verdadeira fisionomia, duas questões 
fundamentais começaram a gerar conflitos que foram se avolumando 
ao longo do tempo. 

A questão dos direitos humanos violados pelas arbitrariedades e 
violência do aparato repressor, bem como a concentração de renda 
e a injustiça social embutidas no modelo de desenvolvimento 
econômico, além do conflito entre duas concepções diferentes no 
tocante às relações entre Igreja e Estado. 

Violações dos Direitos Humanos e Injustiça Social 

Frustrado por ser obrigado a assumir uma direção política diversa 
daquela que tinha se fixado inicialmente, Costa e Silva não teve 
capacidade física para enfrentar o desafio, e sua saúde baqueou, 
incapacitando-o de continuar na Presidência da República e 
precipitando o encaminhamento do processo sucessório. Quatro 
candidatos estavam na liça. A consulta encaminhada aos altos escalões 
das Forças Armadas indicou a ordem de preferência entre os quatro: 
Enúlio Garrastazu Médici, Orlando Geisel, Antônio Carlos Muricy, 
Sizeno Sarmento. Este último era o próprio líder da linha dura. 
Médici, porém, pela sua posição mais neutra, aglutinava maior 
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consenso, e sua candidatura foi formalizada pelo Alto Comando, 
tornando-se Presidente da República. 

Pelo que consta, não desejava a Presidência e só a aceitou após 
forte pressão. Orlando Geisel, colocado em segundo lugar, tornou
se o Ministro do Exército, e assim teve condições de preparar a 
próxima rodada de sucessão presidencial, quando imp8s o nome de 
seu irmão mais jovem, Ernesto Geisel. Médici em toda a sua carreira 
jamais ocupara um cargo que lhe desse o mínimo de experiência de 
administração civil. Por isso, com referência ao seu desempenho 
como Presidente da República, alguns observadores emitem uma 
opinião cunosa: 

"Médici não administrou, mas apenas presidiu, deixando que Delfim 
Neto se encarregasse da economia; que Orlando Geisel cuidasse das 
Forças Armadas, empenhando-se em restituir-lhes a unidade perdida; 
que Mário Andreazza tivesse rédea solta para tocar as iniciativas de 
maior envergadura do regime; que o aparelho de repressão tivesse 

carta branca para agir segundo seu beneplácito." 

Com efeito, Médici não pode ser propriamente identificado com 
a "linha dura". Mas durante o tempo em que exerceu a Presidência 
da República, a "linha dura" p8de considerar-se totalmente no 
controle do Governo. O grupo da "Sorbonne" estava presente 
apenas marginalmente. Os nacionalistas autoritários foram deixados 
de lado e estavam conspicuamente ausentes do corpo ministerial e 
de cargos estratégicos; os interesses do capital internacional sentiam
se como peixe na água na gestão de Delfim Neto. 

Observadores chamam ainda a atenção para a "pax política" que 
caracterizou esse período: não houve a mínima tentativa de golpe 
ou desestabilização do regime, constituindo uma notável exceção 
aos dois governos militares que o antecederam e aos dois que se 
seguiram. Qual a explicação deste fen8meno? 

Alguns apontam para a eficiência total e definitiva das forças de 
repressão. Outros chamam a atenção para o fato de as duas fontes 
tradicionais de desestabilização sentirem-se satisfeitas. Em outras 
palavras, a "linha dura" e os interesses do capital internacional nada 
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tinham a reclamar, pois tinham acesso fácil às rédeas do poder, do 
qual podiam obter tudo o que desejassem. Outros evocam ainda o 
fen8meno do "milagre brasileiro", com sua propaganda amplamente 
orquestrada. Provavelmente, talvez, tenha sido a conjugação de todos 
esses fatores que ensejou a "pax política", reinante no Brasil durante 
o Governo Médici.

Para prevenir eventuais crÍticas e retomar a preocupação de Costa
e Silva que desejava imprimir ao regime uma fisionomia mais 
humana foram tomadas duas iniciativas. A primeira delas foi a criação 
da Assessoria Especial de Relações Públicas - AERP, que passou a 
conduzir uma vasta e sistemática campanha para vender "os 
objetivos", a ideologia e as realizações do Governo. A campanha 
foi levada a cabo em termos profissionais. A segunda iniciativa foi 
uma tentativa de levar em conta as preocupações dos "nacionalistas 
autoritários" - que tinham sido afastados de qualquer participação 
no Governo Médici - em termos de projetos visando a distribuição 
de renda. 

Esses projetos foram o "Programa de Inclusão Social" - PIS; o 
"Programa de Integração Nacional" - PIN; e o PROTERRA voltado 
para a redistribuição de terra e estímulo à agroindústria do N arte e 
do Nordeste. Esses dois projetos, na realidade foram apenas uma 
formalidade e resultaram em redondo fracasso. 

Os Conflitos nas Relações entre Igreja e Estado 

Levando em conta que na raiz da ideologia elaborada pela Escola 
Superior de Guerra estava o positivismo de Augusto Comte 
inoculado nas Forças Armadas brasileiras no final do século XIX 
por Benjamim Constant, é mais fácil entender que a intervenção 
militar de março/abril de 1964 estivesse despreparada no seu 
posicionamento sócio-político, no que tange às suas relações para 
com a Igreja. 

Inicialmente a Igreja deu um voto de confiança aos novos 
detentores do Poder. Este posicionamento inicial foi motivado pela 
extraordinária mobilização da opinião pública ao longo dos 
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primeiros anos da década de 1960, sobre a iminência de um golpe 
comunista, bem como pelo trabalho hábil e astucioso levado a cabo 
junto ao episcopado por instituições subvencionadas 
financeiramente �ara alertar os bispos sobre esta eventualidade que 
ameaçava o país. A medida, porém, que o regime foi manifestando 
mai� ost�r:isivamente sua fisionomia, os bispos foram começando a
reagir crmcamente. 

Os bispos mais intelectualizados passaram a contestar o modelo 
de Estado embutido na doutrina da ESG .. 

Em termos mais específicos, este grupo de bispos passou a 
contestar a violação aos direitos da pessoa humana, praticada pela 
arbitrariedade e brutalidade do aparato opressor, especialmente ·pelo 
emprego das torturas. Um grupo bem mais amplo de bispos -
principalmente aqueles que no dia a dia de sua atividade pastoral 
escutavam os "clamores do povo" , vítima das injustiças sociais que 
afligiam as camadas mais simples da população - passou a contestar 
o modelo concentrador de renda promovido por Delfim Neto.

Já no final da década de 1960, os bispos do Nordeste constataram
o empobrecimento das classes trabalhadoras e dos segmentos da
população com menor poder aquisitivo, vítimas do arrocho salarial
imposto por Roberto Campos para reduzir a inflação e promover a
estabilidade de preços, agravado logo em seguida pelo modelo
concentrador de renda adotado por Delfim Neto.

Diante dessa situação os bispos do Nordeste tomaram 
consciência de que era seu dever e missão denunciar essas injustiças 
e contra elas protestar. Com este intuito resolveram elaborar e 
publicar um documento chamando a atenção para esse descalabro 
social. O documento trazia o título sugestivo: "Ouvi os clamores 
de meu Povo". 

Finalmente, o episcopado inteiro, incluindo mesmo aqueles de 
tendência mais conservadora, estava unido para contestar a 
ingerência inaceitável do Estado militarizado que se arrogava o direito 
de definir os caminhos da evangelização e enquadrar o âmbito de 
atuação da Igreja. No Brasil, esta situação não era completamente 
inédita. A Lei do Padroado, no tempo do Brasil Colônia e do Brasil 
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Império, que chegou a julgar e a condenar a trabalhos forçados os 
bispos de Olinda - Recife e de Belém do Pará, estava ainda presente 
na formação recebida no Seminário pelos membros do episcopado 
das décadas de 1960 e 1970. Eles sabiam também que a chamada 
"questão religiosa" da década de 1870 contribuiu para acelerar a 
queda do Império e a proclamação da República. 

Mais recentemente ainda o Estado Novo de 1937 arrogara-se 
também esse direito de intervenção na Igreja. A grande diferença, 
porém, estava no fato do Estado Novo ser encabeçado por um 
político com estatura de estadista, capaz de dialogar e de respeitar 
homens de Igreja com a força moral do Cardeal Leme. Fruto desse 
diálogo e reconhecimento mútuo, ambas as partes se dispuseram a 
observar tacitamente o princípio em que o Estado respeitava a Igreja 
em questões de fé e moral, e a Igreja respeitava o Estado nas suas 
opções estritamente políticas. No final de 1968 essas questões 
estavam ainda latentes no subconsciente da Igreja no Brasil, máxime 
de sua hierarquia. Mais forte, porém, do que as lições de um passado 
remoto e doloroso, a experiência renovadora que a vinha marcando 
a partir dos anos de 1940, aflorava com renovado vigor na sua 
consciência de pastores. A vivência e a aplicação sistemática do 
método do ver - julgar - agir e um maior aprofundamento da prática 
de Jesus face aos desafios da sociedade humana, levaram vastos 
segmentos da comunidade eclesial a um processo de maior 
comprometimento, com encarnação na realidade brasileira, 
principalmente uma presença mais efetiva junto ás populações 
menos favorecidas. 

As encíclicas papais "Mater et Magistra", "Pacem in Terris" e mais 
recentemente a" Populorum Progressio" encorajavam a Igreja a tomar 
essa orientação e indicavam-lhe os caminhos a seguir. O Concílio 
Vaticano II, por sua vez, consagrara decididamente em termos 
doutrinários essa tomada de consciência e a Conferência do 
Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín, Colômbia, 
em agosto de 1968, procurara encarnar na realidade deste continente 
as diretrizes conciliares. 
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Essa vivência da Igreja e essa consciência renovada e atualizada 
de sua missão, não podia deixar de chocar-se com o corpo 
doutrinário da ESG e "afortiori" com a ideologia subjacente à ação 
dos militares, sobretudo daqueles que personificavam a "linha dura", 
ao assumir o Poder em março/abril de 1964. 

Conflitos, confirmando a expectativa, os houve. Foram 
inúmeros, chegando quase a esgotar a pauta de alternativas possíveis. 
Abrangeram praticamente todas as regiões do país. Envolveram leigos, 
clérigos e bispos. Foram manobras de intimidação; censura no a�esso 
aos meios de comunicação social; acintes de todo o gênero; intensas 
campanhas de difamação sem conceder às vítimas a mínima chance 
de defesa; invasão de Instituições vinculadas à Igreja, incluindo 
residências paroquiais e mesmo episcopais; tentativas de cooptação 
pela oferta de honrarias e condecorações que foram coerentemente 
recusadas; interpelações malévolas das dimensões sociais do 
evangelho; prisões e torturas; processos esdrúxulos que se arrastaram 
por meses e às vezes por anos; deportações sumárias de estrangeiros 
que trabalhavam nos quadros da Igreja; e finalmente sequestros, 
execuções e. assassinatos. 

A frequência desses fatos acelerou-se a partir de 1968 e alcançou 
o seu clímax no Governo Médici. Sua persistência, embora de forma
menos ostensiva e mais atenuada, prolongou-se, porém, através dos
demais governos militares que se sucederam. A partir do Ato
Institucional n ° 5, na prática, "a Igreja tornou-se a única voz do povo
que não tinha mais voz�

Como resultado do Concílio Vaticano II a CNBB se consolidara 
como 6rgão representativo de todo o episcopado nacional e, nas 
dioceses, as pastorais populares e as comunidades eclesiais de base 
- CEBs ensejavam à Igreja uma maior encarnação na realidade, uma
participação ativa do povo, e uma mais vigorosa capacidade de atuar
como fermento em movimentos sociais suscitados pela pr6pria
sociedade civil. Pelo que se sabe a Igreja no Brasil foi a Igreja que
mais se beneficiou da primavera de renovação promovida pelo
Vaticano II, bem como aquela que aplicou suas diretrizes em maior
profundidade e amplitude.
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Ademais, o posicionamento do Cardeal Dom Evaristo Arns -
atuando de maneira clara, rápida e decisiva em um centro da 
relevlncia de São Paulo, uma Unidade da Federação que se destacava 
como o foco mais importante das forças da repressão - conferia à 
Igreja uma força moral de alto quilate, credenciando a instituição 
eclesial a se tornar protagonista de primeira ordem para um diálogo 
entre a sociedade civil e o Governo instituído pelo regime de 
intervenção militar. Desde o início da década de 1970 a Igreja 
concentrou suas iniciativas em quatro setores específicos: direitos 
humanos; avaliação crítica do modelo econômico; agravamento do 
problema agrário; sobrevivência das nações indígenas e respeito aos 
seus direitos. 

V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 de novembro de 2008 

Homenagem aos Ex-Jacistas falecidos 
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Capítulo 4 

Os Encontros Nacionais 

de Ex-Jacistas 

José Alaí de Souza 
Redator - Chefe do Correio Rural e Presidente da JAC Brasileira 

Dispersos durante as décadas de 1970/80, sobretudo devido aos 
problemas decorrentes do período da ditadura, e da extinção do 
Movimento, os participantes da JAC do Brasil, sempre que possível, 
se encontravam em pequenos grupos, em alguns dos seus Estados 
de origem. 

Como fruto desses encontros, um grupo de ex-jacistas gaúchos, 
realizou em Porto Alegre, de 19 a 21 de outubro de 1990, o primeiro 
encontro de ex-permanentes e ex-assistentes deste Estado, com a 
presença de 33 participantes. Além dos gaúchos, o encontro contou 
com a participação de Ângela Neves, Arlindo Sandri e Dionaura 

Camargo de Accioly (ex-permanentes e dirigentes nacionais), Maria 
Carmosita Ramos, do Ceará, Áurea Guedes, do Rio Grande do 
Norte, além de Rita Carlos (da JAC da Paraíba e ex-permanente 
nacional) e Eduardo Sartor, seu esposo, ambos residindo na 
Argentina, onde Eduardo foi dirigente nacional do Movimento. O 
referido encontro teve como conteúdo uma reflexão sobre a 
trajetória da JAC e as consequências do golpe de 1964 para o 
movimento, seguida de uma colocação em comum e discussão sobre 
o engajamento e a atuação dos participantes na vida profissional e
na comunidade.
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Outro momento importante que antecedeu à realização dos 
encontros de ex-jacistas, em nível nacional, foi o reencontro de 
gaúchos e potiguares, por ocasião da visita de um grupo de 12 ex
jacistas do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, no período 
de 06 a 22 de julho de 1996. Além do convívio com 16 ex-jacistas da 
Arquidiocese de Natal, que também se reuniam com certa 
regularidade, os gaúchos tiveram a oportunidade de rever 
companheiros do movimento, em Mossoró-RN, Fortaleza-CE e 
Recife-PE. Nesse reencontro de ex-jacistas gaúchos e potiguares foi 
aprofundada e fortalecida a ideia de realização dos Encontros 
Nacionais de Ex-Jacistas, reunindo o maior número de pessoas que 
participaram da JAC nos vários Estados do Brasil. Nessa mesma 
época ocorreram, com bastante frequÊncia, contatos e visitas entre 
os ex-jacistas da Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro, fortalecendo a ideia de realização desses encontros. 

A articulação em nível nacional, tendo em vista a realização do I 
Encontro Nacional de Ex-jaci�tas, ficou a cargo de uma equipe de 
coordenação composta por Angela Neves Luchetti, do Rio de 
Janeiro, Francisca Maria Carneiro Baptista (Chica), da Bahia, José 
Alaí de Souza, do Rio Grande do Norte e João Laivo Seibel, do Rio 
Grande do Sul. 

Antecedeu, ainda, à realização do I Encontro Nacional de Ex
Jacistas, um segundo encontro de ex-jacistas gaúchos, nos dias 06 e 
07 de dezembro de 1997, tendo como conteúdo, uma reflexão sobre 
a JAC como movimento de Igreja, e um estudo sobre Globalização 
e Neoliberalismo - Desafios e alternativas. Fez parte do programa 
deste encontro a analise e discussão da proposta de realização do I 
Encontro Nacional de Ex-Jacistas previsto para o período de 04 a 
07 de setembro de 1998, na Ilha de Itaparica, na Bahia. 

Em 1998 na Bahia: O Iº ENEJAC 

OI Encontro Nacional de Ex-Jacistas -I ENEJAC - foi realizado 
na Ilha de Itaparica na Bahia, de 04 a 07 de setembro de 1998, com 
84 participantes de 11 Estados. Todas as providÊncias em relação à 
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hospedagem, traslado dos participantes, material de secretaria e apoio 
logístico ficaram a cargo de uma equipe de ex-jacistas daquele Estado. 
O tema do encontro foi Globalização e Realidade Brasileira, tendo 
como expositor o Professor Elenaldo Teixeira ex-militante da JUC, 
professor universitário e assessor de movimentos sociais no Estado 
da Bahia. O estudo possibilitou uma reflexão sobre o mundo 
globalizado, suas implicações nas estruturas políticas, econômicas, 
culturais e sociais e, o favorecimento das classes e ideologias 
dominantes, ou seja, daquelas que detÊm o poder, o capital, e ignoram 
a maioria da população, cuja participação nesse processo é reduzida, 
fomentando o aumento das desigualdades sociais. A partir desse 
contexto os participantes da reunião colocaram em comum as suas 
experÍÊncias de trabalho e/ ou atuação na comunidade através de 
Órgãos do governo ou ONGs, seguida de uma argumentação de que 
a conscientização e a participação política será o meio mais eficaz 
de reduzir as desigualdades sociais e criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento pessoal e organizacional. 

Ao final do encontro foi lançado um documento que se chamou 
Carta de Itaparica, contendo como principais constatações: 1) Ao 
longo do tempo ocorreu um grande deslocamento das populações 
rurais para as cidades, em busca de sobrevivÊncia e de melhores 
perspectivas de vida; 2) o esvaziamento do mundo rural provocou o 
inchaço das cidades resultando no surgimento de mais favelas e mais 
gente vivendo em condições sub-humanas; 3) ocorreu o 
empobrecimento das populações rurais e das pequenas cidades 
porque a maioria continua sem terra, sem trabalho, sem profissão e 
a tecnologia que chega por lá beneficia, apenas, a uns poucos; 4) 
falta hoje, por parte de muitas pessoas da Igreja, a preocupação de 
trabalhar com uma pedagogia e metodologia adaptadas à realidade 
em que vivem". Concluindo, os participantes reafirmaram "que tudo 
aquilo que a Juventude Agrária Católica OAC) semeou em nossos 
corações fez fortalecer a necessidade de, após tantos anos, nos 
reunirmos para rever a nossa caminhada na idade adulta e refletirmos 
sobre o papel que hoje podemos exercer nesta sociedade pluralista 
em tempo de globalização. Reafirmamos, nossa vocação cristã e os 
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Representaçãao da Paraíba com Dom 
Fragoso - I ENEJAC - Itaparica BA 1997 

compromissos assumidos na juventude e estamos conscientes de 
que somos capazes de ser protagonistas na construção de uma nova 
Sociedade neste mundo em transformação, como vimos nas diversas 
experiências relatadas pelos participantes durante o encontro". Em 
relação às possibilidades de um segundo encontro de ex-jacistas, a 
maioria dos presentes se mostrou favorável e definiu Porto Alegre/ 
RS como local e 2001 como o ano de realização. 

11° ENEJAC teve lugar na Capital Gaúcha 

Conforme estava previsto, o II Encontro Nacional de Ex-Jacistas 
- II ENEJAC - foi realizado em Porto Alegre/RS, de 11 a 16 de março
de 2001, com 45 participantes de 9 estados do Brasil, além de
representantes da Argentina e do Uruguai e, tendo como tema:
Cidadania e Participação.

Como introdução ao conteúdo central, sob a coordenação de 
João Seibel, foi feita uma retrospectiva hist6rica das ações da JAC 
no período de 1960 a 1974 e uma reflexão sobre os desafios da 
realidade brasileira em 2001. O tema do encontro foi estudado, num 
primeiro momento, a partir de uma exposição feita pelo Padre 
Pedrinho Guareschi sobre os estágios da consciência e as 
possibilidades de participação cidadã, o que ele chamou de "saídas" : 
pensar globalmente e agir localmente; F6rum Social Mundial; ONGs 
- existentes no mundo inteiro; comunidade - resposta no campo
afetivo (pessoal) e, orçamento participativo - resposta no campo
político. Num segundo momento, tendo a frente o Vereador José
Fortunatti, do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, foi
realizada uma palestra sobre Orçamento Participativo, baseada na
experiência da capital gaúcha, que tem como conceito básico:
"inverter a lógica até então existente". Em vez do governante decidir
sobre como administrar os bens públicos, o povo discute, planeja e
decide onde gastar e em que gastar. Anteriormente, o mandatário
de plantão (governante) atendia ou não e o beneficiado de joelhos
agradecia". Ainda, como parte da programação do II ENEJAC, os
participantes tiveram a oportunidade de visitar Caxias do Sul e
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Representação do Ceará- I ENEJAC 

Itaparica BA 1997 

Antônio Prado, onde conheceram de perto práticas da agricultura 
ecológica e agroindústria junto aos pequenos proprietários rurais. 
Nesta ocasião, o senhor Volmir Fiorlim falou sobre essas 
experiências, seguido do Padre João Basco Schio que fez um relato 
sobre a sua atuação junto a Comissão da Pastoral da Terra e a 
convivência com a agroecologia praticada na região. 

Em seguida os ex-jacistas, em visita à Serra Gaúcha, conheceram 
a Cooperativa Agropecuária de Nova Petrópolis Ltda., que tem como 
principal atividade o beneficiamento de leite produzido pelos 
pequenos pecuaristas, ocasião em que foram recepcionados pelo 
seu presidente, Sr. Vítor Grings e pelo seu superintendente, Sr. José 
Mário (ex-jacista). A cooperativa é uma referência na região onde 
predomina o turismo e a pequena propriedade. Seu sucesso, em 
parte, é atribuído às lideranças rurais, sindicatos, associações e 
movimentos como a Juventude Agrária Católica e a Frente Agrária 
Gaúcha que proporcionaram a formação de lideranças no meio rural. 
Além da programação de estudos, reflexões e espiritualidade o 
encontro possibilitou aos seus participantes um contato com a 
cultura e tradições gaúchas, além de uma visita às principais atrações 
turísticas de Porto Alegre e das cidades da Serra Gaúcha, como 
Antônio Prado, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. 

A fase preparatória e a realização do II ENEJAC foram 
coordenadas por uma equipe composta por: Aracy Roque Braun 
(Chico), Y racy Maria Assmann, Pedro Meinerz, Renita Graeff, Irady 
Masotti, Eli Schmidt, João Seibel, Dora Milicich Seibel, Quirino 
Signori, Zilba Bortolotto, Maria Helena Scopel, Lúcia Cauduro, 
Canísio Beuren, Devina Bello Beuren, Vitória Beuren, Dionísia 
Brod e Padre Schio, contando com a participação e colaboração de 
outros ex-jacistas gaúchos. 

A partir do encontro de Porto Alegre/RS, o ENEJAC passou a 
ser realizado de dois em dois anos, como um evento de estudo e 
confraternização entre os ex-jacistas do Brasil. Sua programação 
segue mais ou menos o seguinte esquema: estudo de um tema da 
atualidade e de interesse geral do grupo; visita à realidade e 
conhecimento de projetos e atividades relacionadas com o tema do 
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lº Conselho Nacional de Assistentes - Miguel Pereira/RJ - 1966 

encontro; intercâmbio de experiências e de trabalho entre os ex
jacistas e, programa cultural e de lazer incluindo, geralmente, um 
city-tour aos pontos turísticos do local de realização do encontro. 
Os momentos de espiritualidade acontecem pela manhã, antes do 
início das atividades e na missa de encerramento. Os encontros 
geralmente são financiados da seguinte maneira: os participantes 
assumem o deslocamento e hospedagem e a equipe de coordenação 
se responsabiliza pelos custos dos demais itens de despesa: 
correspondência e divulgação, material de secretaria, transporte para 
visita a experiências e city-tour, etc, conseguindo os recursos 
financeiros através de cotização, promovendo eventos e buscando 
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patrocm1os. 

O Rio Grande do Norte sediou o IIIº ENEJAC 

O III Encontro Nacional de Ex-Jacistas - III ENEJAC - foi em 
Natal/RN, de 20 a 25 de setembro de 2003, com 67 participantes 
de 10 estados do Brasil e representantes da Argentina e, tendo como 
tema: Terra Livre e Água Limpa. A preparação e realização do 
encontro estiveram a cargo da equipe de ex-jacistas do Rio Grande 
do Norte, composta por: Alice Maria de Lima, Anália Pereira, 
Arlindo Freire, Clarice Liberato, Dalva Santana, Eridante Paiva, José 
Alaí de Souza, José Antônio da Silva, José Clndido Cavalcante 
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(Deda), Letice de Azevedo Dantas, Aurea Guedes, Socorro Morais, 
Socorro Marques, Lindalva Soares, Militino Leite e Zélia Pereira. A 
fase preparat6ria contou com a assistência de Dom Antônio Fragoso, 
à época residindo em João Pessoa/PB, que por motivos de saúde 
não participou da realização do referido encontro. 

O tema Terra Livre teve como principal foco a necessidade de 
uma distribuição mais justa da terra, tendo como palestrante o 
Professor Ivan Targino, da Universidade Federal da Paraíba, assessor 
de movimentos sociais e, participante da experiência Teologia da 
Enxada, na década de 1960, na Paraíba. O conteúdo foi exposto a 
partir de uma caracterização do semiárido nordestino, destacando 
os seguintes aspectos: distribuição da terra no Nordeste e 
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movimentos sociais significativos ao longo do tempo contra a 
estrutura fundiária vigente; tendências da produção agropecuária 
no N ardeste e especificamente no semiárido e, consequências da 
dinâmica da distribuição da terra e do modelo de produção rural no 
Nordeste. Durante a sua exposição, o Professor Ivan chamou a 
atenção para o fato de que a distribuição da terra e a organização da 
atividade agrícola no Brasil e particularmente no Nordeste, foram e 
continuam a ser marcadas pelos seguintes aspectos: o trabalho 
escravo, que permanece na figura do morador das grandes 
propriedades; a monocultura que é a produção agrícola concentrada 
em poucos produtos e, o latifóndio que ainda hoje existe pela 
concentração de grandes porções de terra nas mãos de poucos. Posta 
essa realidade, foi ressaltada a luta de vários movimentos sociais em 
favor de uma justa distribuição da terra, dentre eles: as Ligas 
Camponesas nos anos 50/60 e mais recentemente o Movimento 
dos Sem Terra. 

I 

O tema Agua Limpa chamou a atenção dos participantes do 
encontro para a necessidade de preservação dos recursos hídricos e 
para o fato de muita gente no mundo, em pleno século XXI, ainda, 
não ter acesso à água de boa qualidade. A exposição esteve a cargo 
do Engenheiro Hildemar Vasconcelos, assessor da ASA -
Articulação do Semiárido- instituição que atua no semiárido 
nordestino e que tem como objetivo ajudar a população a conviver 
melhor com a seca. Na sua abordagem, Hildemar destacou os 
seguintes aspectos: a água no planeta, ontem e hoje e, os problemas 
e as soluções para captação e armazenamento da água no semiárido. 
Dados estatísticos mostram que 1,2 bilhão de pessoas, não têm água 
potável para beber e 2,4 bilhões de residências não têm esgoto, 
gerando 4 bilhões de casos de diarreia com 2,2 milhões de mortes 
por ano. Situação gerada pelas políticas públicas inadequadas, pela 
inércia dos governos e pela desorganização da sociedade civil. 
Segundo a UNESCO seriam necessários 25 bilhões de dólares para 
levar água e saneamento a toda população da terra, porém o 
investimento na época era de apenas 8 bilhões. Por outro lado, 
estatísticas mostram que a redução de 10% do consumo de água na 
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agricultura seria suficiente para abastecer o dobro da população 
mundial. Após as exposições dos temas foi realizado o debate e o 
aprofundamento dos aspectos abordados. 

Num segundo momento, os participantes do III ENEJAC 
visitaram a região do Seridó do Rio Grande do Norte, com o objetivo 
de conhecerem duas experiências de convivência do homem com a 
terra e a água no semiárido nordestino, nas comunidades de Caatinga 
Grande no município de São José do Seridó e Carrapateira no 
município de Caicó. Os projetos têm a assessoria do SEAPAC -
Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários - e têm como 
base a organização dos moradores das comunidades em associações 

I\ • . I N • ,., que em convemo com orgaos governamentais executam açoes e 
atividades nas áreas de: infraestrutura (construção de cisterna e de 
barragem sucessiva, e dessalinizador); geração de renda (agricultura 
irrigada, pecuária e artesanato). 

A visita ao Seridó foi coordenada pelo SEAPAC e os ex-jacistas 
foram recepcionados por Dom Jaime Vieira, Bispo de Caicó e 
hospedados no Centro de Treinamento da Diocese de Caicó. Além 
das visitas aos projetos comunitários os participantes tiveram um 
contato com a cultura local através da realização de uma noite 
cultural com as seguintes atrações: dupla de repentistas; dança dos 
Negros do Rosário e grupo de forró pé de serra. Em Natal, a 
programação de cultura e lazer contou na abertura do Encontro 
com a apresentação do Coral "Som das Águas", da CAERN 
(Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte). A Noite 
de Confraternização constou de jantar, seguido de várias atrações 
no auditório: troca de presentes, cânticos e uma homenagem ao 
Monsenhor Expedito Medeiros com exposição de um banner, 
lançamento e autógrafo do livro "Monsenhor Expedito, o Profeta 
das Águas" do Dr. Aluízio Azevedo; City-tour aos principais pontos 
turísticos de Natal, incluindo o ;Maior Cajueiro do Mundo" e o 
show folclórico. Ç Ç gi 



III ENEJAC - Natal RN - 20 a 23 de set/ 

2003, Missa de Enc com Dom Matias 

IV ENEJAC - Florianópolis SC 

- 14 a 20 de março de 2006
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III ENEJAC - Natal RN - 20 a 23 de set 

2003, visita ao Seridó do RN 

José Alaí RN, Dom Fragoso 

e Eridante RN - 2003 

IVº ENEJAC foi realizado em Florianópolis/Se 

O IV Encontro Nacional de Ex-jacistas - IV ENEJAC, foi 
realizado de 14 a 20 de março de 2006, em Florianópolis/Se, nas 
dependências da Colônia de Férias do SESC em Cacupé, com um 
total de 54 participantes, de 11 estados brasileiros, além de 
representantes da Argentina, Paraguai e do MIJARC- Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica. A coordenação 
da fase preparatória e a realização do encontro coube à equipe 
formada por ex-jacistas do Rio Grande do Sul: João Seibel, Dora 
Milicich, Quirino Signori, Zilba Bortolotto, Sírio Sandri, Maria 
Helena Scopel, Lúcia Cauduro, Canísio Beuren, Devina Bello 
Beuren, Vitória Beuren, Dionísia Brod, Pedro Meinerz, Renita 
Graeff, Irady Masotti e Eli Schmidt. 

A princípio, o encontro deveria proporcionar aos participantes 
uma programação mais "leve", contemplando os aspectos: 
confraternização, intercâmbio, lazer e um conteúdo mais adaptado 
à faixa etária e às características do grupo. Mas na verdade, os 
conteúdos abordados não foram tão "leves" como se propunha. 
Assim, o encontro começou com uma retrospectiva histórica do 
país e uma visão crítica do movimento, desde o surgimento, passando 
pelo período da ditadura militar, pelo encerramento das atividades e 
chegando à fase dos encontros de ex-jacistas; discussão/reflexão foi 
coordenada por João Seibel, contando com varias intervenções dos 
presentes. 

Dando sequência ao conteúdo do encontro, o grupo sob a 
coordenação de Zilba Bortolotto teve a oportunidade de refletir sobre 
o tema: Desafios para uma vida saudável e comprometida. Além
dos aspectos relativos à saúde física e mental, foram abordados
conteúdos sobre soberania e segurança alimentar.

Depois veio o estudo do tema: Avanços sócio-políticos e 
econômicos no Brasil, na América Latina e no Mundo, tendo como 
palestrante João Seibel, que fez referências à globalização e aos 
grupos de resistência em várias partes do mundo; a luta dos 
contrários, na qual uns querem garantir o controle privado dos bens 

109 



e serviços e outros lutam para democratizar o acesso de todos aos 
bens essenciais à uma vida digna. Naidson Baptista (BA) deu uma 
contribuição ao tema chamando a atenção para o fato de que "o 
processo de inclusão social ganha corpo e a consciência de sua 
importância atinge amplos setores da sociedade, incluindo os 
diretamente interessados, o poder público (executivo, judiciário e 
legislativo), e crescente participação de setores empresariais .... O 
próprio Governo Federal desafia a população a se organizar, a 
reivindicar, a construir iniciativas de pressão política e de dinamização 
de espaços autônomos de economia sustentável". Continuando, 
João Seibel focou os avanços e os bloqueios do ponto de vista social, 
econômico, político e religioso, no Brasil, na América Latina e a 
nível mundial. 

Em um segundo momento, os part1c1pantes tiveram a 
oportunidade de discutir e aprofundar o tema em pequenos grupos. 
Concluindo o conteúdo de estudo do encontro, Dor� Milicich 
coordenou uma reflexão possibilitando aos participantes do grupo 
um questionamento sobre a participação na sociedade, como 
Cristãos, na construção da solidariedade num mundo mais justo, 
participativo, igualitário e democrático. A espiritualidade foi uma 
constante durante o encontro, a partir de reflexões de textos bíblicos 
e da celebração de missas. 

Durante o encontro foram apresentados dois informes.Um sobre 
o MIJARC - Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural
Católica - pelo coordenador do movimento na América Latina 

. � , 
N1valdo Ramos e, o outro por Angela Neves, com a participação 
dos ex-jacistas do Paraná, Célia Bonetti e Lindomar Bonetti sobre , 
a proposta de elaboração de um livro sobre a JAC no Brasil, tendo 
como finalidade resgatar a história do Movimento e seu papel e 
atuação no contexto histórico. 

A programação cultural e de lazer constou de tempo livre para 
aproveitar o parque aquático e a programação que a colônia de férias 
proporciona aos seus frequentadores (hidroginástica, exercícios 
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aeróbicos, apresentações folclóricas, etc), além de um city-tour pela 
Ilha de Florianópolis e uma excursão à região turística composta 
por Blumenau, Brusque (centro de confecções) e Nova Trento com 
visita ao Santuário e museu de Santa Paulina. 

Vº - ENEJAC foi na Ilha de ltamaracá/PE

O encontro foi realizado na Ilha de Itamaracá/PE, no Hotel 
Orange, no período de 4 a 9 de novembro de 2008, com um número 
recorde: 72 participantes, de 10 Unidades da Federação: Bahia, Ceará, 
Rio Grande do N arte, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe, Brasília (DF), além de 
participantes da Argentina e do Paraguai. O V ENEJAC foi preparado 
e realizado a cinco mãos, ou dizendo melhor, por cinco estados do 
Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba Pernambuco e 
Bahia. Desta vez, a equipe de coordenação composta por Maria 
Rodrigues Barbosa - CE, José Alai de Souza e José Cândido (Deda) 
- RN, João Camilo e Margherita Peisine - PB, Ignácia Maria da
Conceição Lavareda, San tina Therezita da Costa, Marcos Pacheco e
Cleonice da Silva (Nicinha)- PE e Francisca Maria Carneiro (Chica)
e Neidson Baptista - BA. Contou com a internet na fase preparatória
e se reuniu duas vezes em Pernambuco e uma na Paraíba. O tema
do V ENEJAC foi Aquecimento Global X Agro - Ecologia.

Num primeiro momento houve uma exposição sobre as causas 
e os efeitos do aquecimento global, vendo-se como principal causa 
a desigualdade na produção da riqueza no mundo {75% na parte 
norte e 25% na parte sul do planeta). 

Constata-se que os países industrializados são os que mais 
contribuem para o crescimento acelerado das mudanças climáticas. 
Após a exposição do tema pelo Sociólogo Antônio Barbosa, o 
aprofundamento do tema ocorreu através de um debate, seguido de 
um estudo em grupo, onde os participantes concluíram pela 
necessidade de um maior compromisso com a preservação do meio 
ambiente e incentivo e participação em experiências e projetos que 
contemplem: a coleta seletiva e a reciclagem do lixo; a preservação e 
não poluição das fontes de água e do solo; a prática da agro - ecologia; 
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o reflorestamento; o uso racional da água e da energia, entre outras
medidas que contribuam para a redução do aquecimento global.

Num segundo momento, aos participantes do V ENEJAC foi 
proporcionada a oportunidade de conhecer in loco o SERTA -
Serviço de Tecnologias Alternativas - uma ONG localizada no 
município de Glória de Goitá / PE, no semiárido nordestino. O 
SERTA atuava junto à escola/ comunidade e a pequenos produtores 
rurais com projetos de desenvolvimento sustentável, a partir de 
tecnologias alternativas fundadas na agricultura ecológica, e 
trabalhava também junto aos jovens rurais com capacitação e 
empreendedorismo. Na sede do SERTA os visitantes conheceram 
o seu programa de atuação e o campo de demonstração das
tecnologias alternativas e da agricultura ecológica.

Em seguida os ex-jacistas se deslocaram até uma escola e uma 
pequena propriedade rural e viram, na prática, a aplicação desses 
conhecimentos e tecnologias. A proposta educacional de apoio ao 
desenvolvimento sustentável executada pelo SERTA contava com a 
mediação de educadores para a formação de uma "massa crítica" de 
jovens, atribuindo um novo papel para a juventude e para a escola 
do campo. Para tanto, procurava implantar um modelo inovador de 
educação profissional e de diversificação econbmica com base em 
uma ação protagonista. A expectativa era de que, no médio prazo, 
fosse constituída uma geração motivada e competente, tanto pessoal, 
como social e produtivamente. Esta geração deveria estar capacitada 
a atuar no contexto do desenvolvimento local sustentável de 
microrregiões do Nordeste brasileiro. 

Concluída a parte de estudos foi apresentado o esquema do livro 
sobre a JAC, por Ângela Neves e Francisca Maria Carneiro (Chica), 
para conhecimento e apresentação de sugestões por parte dos 
participantes do encontro. Em seguida foi escolhida a equipe 
responsável pela sua elaboração: Ângela Neves, do Rio de Janeiro; 
Francisca Maria Carneiro (Chica), da Bahia; João Camilo, da Paraíba; 
Maria do Socorro Morais, do Rio Grande do Norte; João Seibel, 
Dora Milicich e Arlindo Sandri, do Rio Grande do Sul. 
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V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 

de novembro de 2008 - grupo do RS 

V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 

de novembro de 2008 - Visita ao SERTA -

Serviço de Tecnologias Alternativas em 

Glóriado Goitá PE 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 201 O - Porfíria do Paraná 
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V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 

de novembro de 2008 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 201 O - Cannozita CE e 

Mons Ennilo RS, entre os participantes 

Enc Reg- Edileuza, Toinha, Orlando, 

Genivaldo, Pe Orlando, Rioldécio, José 

Eudes, José do Canno .. 

Consto;1 da programação uma homenagem aos ex-jacistas 
falecidos: Aurea Guedes e Monsenhor Expedito, do Rio Grande do 
Norte; Maria Rodrigues Barreto, do Ceará; Rita Calos Sartor, da 
Paraíba; Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, da Bahia; Aracy Roque 
Braun {Chico), Pedro Meinerz, Quirino Signori e Padre João Bosco 
Luiz Schio, do Rio Grande do Sul. Parentes e amigos foram chamados 
a abrirem um Banner com as fotos dos homenageados e em seguida 
receberam fotos gravadas em pratos de porcelana, eternizando esse 
momento de saudade que foi preparado com muito carinho pela 
equipe do Ceará. Ademais de momentos fortes de espiritualidade, 
tudo culminou com a missa de encerramento. 

A programação de cultura e lazer constou de: tempo livre para 
curtir o parque aquático do hotel e os pontos turísticos da ilha. A 
noite Cultural, ocasião em que os estados apresentaram aspectos 
do seu artesanato, folclore e tradições, através da música, encenações, 
bebidas e comidas típicas e da troca de presentes. Esta programação 
incluiu City-tour à Olinda e Recife e, passeio turístico no "Trem da 
Alegria" pela Ilha de Itaparica. 

Os presentes manifestaram o desejo de um pr6ximo reencontro

- o VI ENEJAC - em 2010, em Fortaleza/CE, ficando por conta
dos estados do Nordeste a coordenação da fase preparat6ria e da
sua realização.

VIª - ENEJAC foi em Fortaleza - {CE) 

Nos dias 09 e 10 de outubro de 2009 a Equipe de Coordenação 
do VI ENEJAC composta por Maria Barbosa e Maria Valcíria, do 
Ceará; José Alaí de Souza e Eridante Paiva, do Rio Grande do Norte; 
Margherita Peisino Pereira {Margot) e João Camilo, da Paraíba e, 
Ignácia Maria da Conceição Lavareda e Cleonice da Silva Viana 
(Nicinha), de Pernambuco - esteve reunida em Fortaleza/CE, com 
o objetivo de definir o conteúdo e a programação do encontro, a
ser realizado em Fortaleza, de 7 a 12 de setembro de 2010.

O ano de 2010 foi escolhido pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas como o Ano Internacional da Biodiversidade, ocasião em 
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VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/201 O - Representação de Brasília 

VI ENEJAC- Fortaleza - CE- de 7 a 12 de 
SET/201 O- Representação do Ceará 2 

____, __ L.._ - �---

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010- Representação do RN 2 
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VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010 - Representação da Parafba 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/201 O- Representação de Pernambuco 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 
SET/2010- Representação do Ceará 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12/ 
09/2010- Representação do RJ

Ângela Neves e Maria Luzia 

que foi realçada a importância vital que a biodiversidade tem para a 
qualidade de vida e para a sobrevivência do planeta. Por essa razão, 
em sintonia com o Ano Internacional da Biodiversidade, o VI 
ENEJAC - teve como tema: Produção Sustentável X Consumo 
Consciente - Atitudes permanentes de cidadania em defesa da 
Biodiversidade. E, como objetivos: 1) Contribuir para uma reflexão 
sobre as necessidades, práticas e impactos da produção e do consumo 
na qualidade de vida e no meio ambiente; 2) Estimular práticas 
permanentes de cidadania, adotando valores e princípios que guiem 
as escolhas, hábitos e formas de produção e consumo sustentável; 
3) conhecer experiências relacionadas ao Tema do Encontro. 4)
Favorecer um intercambio cultural entre os Estados participantes
da reunião,

Para conhecer experiências vinculadas ao tema do Encontro, 
visitou-se o Banco Palmas, um trabalho de cunho s6cio-econômico
solidário, que se desenvolve no Conjunto Palmeiras, bairro popular, 
com 32.000 habitantes na periferia de Fortaleza. 

Em 1973, a área era uma favela, sem nenhum tipo de 
infraestrutura. Em 1981, com a fundação da Associação de 
Moradores do Conjunto Palmeiras - ASMOCONP - começou a 
organização da comunidade: 

A Associação criou o Banco Palmas em 1998, como objetivo de 
garantir microcrédito para a produção e consumo local, a juros baixos 
e sem exigências de consultas cadastrais, comprovação de renda ou 
fiador. Os vizinhos passam a dar a garantia ao tomador de credito, 
assumindo se a pessoa é responsável ou não. A gestão do Banco é 
feita pela pr6pria ASMOCONP, e seu quadro de pessoal é 
majoritariamente voluntário. 

Existe, hoje, o Instituto Banco Palmas, uma organização da 
sociedade civil, sem fins lucrativos, para cuidar das iniciativas de 
economia solidária existentes. Atualmente há 6 (seis) microempresas. 
A ASMOCONP tem, também, vários projetos sociais para a 
comunidade. 
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VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de 

de setembro de 2010 SET/2010- Representação do RS 

VI ENEJ AC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 VI ENEJ AC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 2010 de setembro de 2010 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 7 a 12 de VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 
SET/2010- Representação do Rio Grande de setembro de 2010 - Visita ao 
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do Norte Movimento de Saúde Mental 
Comunitparia do Bom Jardim - Fortaleza 

' 

Livro de Canticos do i 
3° ENEJAC - Natal, 

20 a 25.09 

VI ENEJAC - Fortaleza - CE - de 07 a 12 

de setembro de 201 O - Visita ao Banco 
Palmas - Experiência de economia solidária 

O Banco Palmas e a ASMOCONP são um exemplo do que pode 
fazer uma comunidade organizada em defesa de seus direitos e de 
melhores condições de vida. 

Os participantes do Encontro também visitaram o Movimento 
de Saúde Mental do Bom Jardim. A instituição está vinculada à 
vivencia das Comunidades Eclesiais de Base. Trabalhar em parceria 
é uma de suas mais ricas experiências. Com isto, desenvolve vários 
tipos de ações como: Terapia Comunitária, Autoestima, Biodança, 
Horta Comunitária, Cursos Profissionalizantes, Casa de Cultura, 
cujo objetivo é acolher pessoas que tenham sensibilidade para arte 
e ser, ao mesmo tempo, um espaço de encontro, escuta, cidadania e 
cultura para a população. 

Os textos já elaborados do livro sobre a hist6ria da JAC foram 
apresentados ao grupo, por Raimundo Caramuru Barros e Angela 
Neves. Ele havia aceitado a incumbência de organizar o material já 
existente "sob uma primeira forma de livro". Os participantes do 
Encontro fizeram suas observações e sugestões no sentido de se 
aprimorar o trabalho e se chegar a um resultado final 

Houve uma nova noite cultural com a participação dos Estados 
e um tour turístico pela cidade de Fortaleza. 

Um momento de espiritualidade precedia as atividades de cada 
dia. 

A missa de encerramento foi o momento de maior agradecimento 
a Deus e, ao mesmo tempo, marcou o encerramento do Encontro. 

VII ENEJAC - Foz de Iguaçu 

Antes de terminar o Encontro Nacional de Ex-Jacistas em 
Fortaleza , foi programado o VII Encontro Nacional de Ex-Jacistas 
em Foz do Iguaçu, de 7 a 11 de novembro de 2012. 

O tema escolhido foi a Integração latino-americano, nesta 
reunião, além dos brasileiros, haverá representantes do Uruguai, 
Argentina, Chile e Paraguai. 
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Considerações sobre os Encontros de Ex-jacistas 

A JAC foi o único movimento da Ação Católica Especializada 
cujos antigos participantes ainda se reúnem regularmente, não por 
espírito de saudosismo, mas com o objetivo de trocar experiências, 
estudar temas de interesse comum e, naturalmente, renovar os laços 
de amizade e de solidariedade que o Movimento plantou no coração 
de cada um. 

Desde as primeiras reuniões de ex-jacistas, sobretudo no Rio 
Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, passando pela realização 
dos encontros nacionais (cada dois anos), a experiência se repete 
por cerca de quatorze anos. Isto é algo significativo se levarmos em 
conta a extensão do Brasil e as dificuldades inerentes à realização de 
cada encontro. Cada estado procura encontrar formas de reduzir o 
custo das viagens e hospedagem. 

Ao se procurar estudar um pouco os encontros de ex-jacistas, 
tanto em nível estadual quanto nacional, uma constatação fica 
evidente: de uma forma ou de outra, os antigos membros do 
Movimento procuraram engajar-se em algum tipo de atividade, como 
meio de dar continuidade ao sentido de militlncia que cada um 
incorporou à sua vida, a partir do que a JAC lhes ensinou. 

Há um grupo grande de pessoas engajado em diferentes tipos de 
pastorais, como família, liturgia, catequese, saúde, cidadania e 
juventude. 

Na área de saúde, os participantes desenvolvem um trabalho 
importante voltado principalmente, para a medicina alternativa e a 
educação alimentar. O Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul 
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tem expenencias importantes nesse campo. 
Na área de associativismo, há um trabalho expressivo que se 

desenvolve em cooperativas e sindicatos rurais, abrangendo assessoria 
jurídica, formação da consciência política, de lideranças, capacitação 
profissional, reivindicações em geral. 

Educação em todos os níveis: Alguns são hoje professores 
universitários. Como educadores, estão empenhados na busca de 
qualidade do ensino público, na formação de uma visão crítica e 
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reflexiva dos educando confiados à sua responsabilidade 
profissionais. 

Vale destacar o quanto a JAC contribuiu para o processo de 
formação humana e cultural dos seus membros. Partindo-se do 
princípio que a grande maioria dos jacistas tinha, à época, pouca.ou 
nenhuma instrução, é significativo constatar o quanto o interesse 
pelo estudo e a própria metodologia do Movimento alavancaram o 
desenvolvimento das pessoas e, por extensão, das comunidades onde 
a JAC atuou. 

Grupo de Jacista na Diocese de Pesqueira - PE 
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1 º Conselho Nacional de JAC- 1962 - Rio 

Pe Schio - RS - As Nac da JAC 

Encontro Nac ional - Recife 1967 
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Permanante de JAC 

Participantes do 3º Encontro Nacional de 

JAC em momento de descontração 

2ª Parte 

Ili - Elementos Básicos para 
Atuação da JAC 

Capítulo 1 
N f 

REFLEXOES SOBRE O METODO VER-JULGAR-AGIR 

João Loivo Seibel 

VER-JULGAR-AGIR 

Todo movimento de ação cat6lica especializada adotou o método 
VER-JULGAR-AGIR. 

Este Método teve origem nas reflexões da JOC, juventude 
Operária Católica, na Bélgica, tendo como fundador Mons. Cardijn. 
Diante das condições de conservadorismo na Igreja Cat6lica, em 
geral defendendo o status quo político e econômico, ou seja, o sistema 
capitalista de exploração e concentração da riqueza social, ainda em 
fase de expansão, o surgimento desse método significou um avanço 
importante, principalmente como instrumento para a descoberta 
da realidade, aprofundamento e engajamento organizado, nas mãos 
dos jovens trabalhadores. 

A aplicação dos três momentos VER-JULGAR-AGIR, introduzia 
uma dinâmica mais organizada às reflexões e podia levar os 
movimentos em seus núcleos de base e nas suas várias estruturas, a 
obter uma visão mais ampla e crítica da situação dos jovens, seus 
problemas, dificuldades e desafios, dentro de toda realidade em que 
v1v1am. 
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Além disso, o Método ajudava a construir uma identidade entre 
os participantes dos movimentos, no caso, os jacistas. Chegava-se a 
dizer que a identificação dos integrantes do movimento se dava através 
da utilização e vivência do método ver, julgar e agir. Para as lideranças, 
dirigentes de grupos e mesmo para coordenadores, permanentes ou 
não, ter na mão um documento que identificava o método, seus 
vários passos, significava uma segurança importante. 

VER 

O Ver permitia conhecer a realidade (fatos, acontecimentos, 
situações), em vários aspectos, o que de outra forma efetivamente 
não era percebido, desenvolvendo uma visão coletiva, a nível, das 
comunidades, do Estado e do País, uma autêntica aprendizagem 
concreta, resultando em aumento da capacidade e da formação de 
todos os participantes. Ajudava no despertar dos jacistas para a 
comunidade, para os outros jovens, fortalecendo a curiosidade pelo 
conhecimento do mundo, de tantas coisas que se ignorava e se

descobria, já que muitas questões se relacionavam e era possível 
conhecê-las. A identificação dos problemas na sociedade e das 
dificuldades dos jacistas ou militantes levava a indagar sobre as 
consequências e as causas. 

As consequências eram mais facilmente percebidas, porque os

participantes dos núcleos e equipes partiam da percepção de sua 
existência concreta, localizando-se necessidades que eram estudadas 
e muitas vezes enfrentadas com ações e atividades, envolvendo ora 
pequenos grupos, ora muitos jovens e membros das comunidades 
em geral. 

Já as causas eram mais dificilmente percebidas, porque dependiam 
de análises e informações que na maioria das vezes não eram 
conhecidas nem disponíveis para os participantes, questão 
parcialmente suprida pela direção do Movimento, quando fornecia 
o Programa de Ação do Ano ou até com a ajuda de assistentes e
permanentes.
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JULGAR 

Significava o 2° momento na aplicação correta do Método e 
geralmente se tratava de uma reflexão teol6gico/bíblica. Indagava
se e refletia-se sobre o que está certo e errado nos problemas e 
situações detectadas no Ver e o que a Bíblia, a Palavra de Deus nos 
dizia sobre o refletido. 

Este momento era mais difícil porque se dispunha de poucos 
elementos para aprofundar, questionar e caminhar para uma visão 
mais crítica. A capacidade limitada dos participantes, eis que partiam 
de sua percepção num horizonte geográfico e sociopolítico restrito, 
gerando pouco conhecimento novo. 

Quando algum assistente participava das reun10es, com 
frequência, o conteúdo era mais aprofundado, tendo como 
consequência uma percepção mais ampla e por vezes, mais crítica. 

O Julgar levava geralmente à conclusões intuitivas, com 
dificuldades de aprofundar as percepções verificadas no Ver, que 
eram mais pr6ximas ao cotidiano dos participantes, limitados pelo 
entorno, com clara predominância da cultura e estrutura social locais 
e portanto, conforme a visão dos setores e cultura dominantes na 
sociedade. 

AGIR 

Este era o momento, na maioria das vezes mais forte do Método, 
eis que o Ver detectava problemas, dificuldades e situações, sobre 
os quais era possível agir, promover atividades e ações. Havia uma 
diferença entre Atividades e Ações. As primeiras tinham um prop6sito 
e objetivo específico, uma finalidade delimitada no tempo e no 
espaço, atacando-se uma necessidade concreta. 

As Ações tinham uma perspectiva mais abrangente, podendo 
compreender diversas atividades no seu curso. Por exemplo, para a 
Campanha de preparação do Congresso de Lourdes, a Ação era um 
conjunto de atividades relativas a estudos, busca de recursos 
financeiros, etc. 
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Cada atividade, como era o caso da aqu1S1çao de recursos 
financeiros, era subdividida em outras tantas atividades, tais como 
festas populares para angariar fundos, rifas, criação de frangos para 
vender e destinar o resultado para custear a viagem de 30 brasileiros 
à França em 1962, e outras tantas. 

As dificuldades dos participantes eram enfrentadas com atividades 
de formação, palestras, leituras, cursinhos, participação em entidades 
já existentes nas comunidades e outros. A maioria dos núcleos 
buscava ter livros, uma pequena biblioteca. Organizava-se teatro, 
grupos de cultura nativa, assembleias populares, cursos de 
alfabetização e outros meios e instrumentos de formação. 

Como frequentemente as reuniões contavam com a participação 
de muitos jovens ou moradores das comunidades, os problemas eram 
enfrentados com atividades que envolviam muitas pessoas, algumas 
vezes centenas de jovens e também adultos. 

As ações compreendiam iniciativas que buscavam enfrentar 
problemas maiores ou mais profundos, que exigiam mais tempo, às 
vezes várias atividades, constituindo-se em processos que envolviam 
todo o núcleo ou equipe e por tempo maior, com diversas reuniões 
de revisão e aprofundamento e novo planejamento de atividades = 
Agir. 

As ações se constituíam um grande espaço de formação, tanto 
dos núcleos ou equipes, como dos envolvidos concretamente, 
despertando muitos para a participação comunitária e associativa, 
para a construção de relações amigáveis com a vizinhança, etc. 

E importante lembrar que a JAC contribuiu para o surgimento 
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, inclusive para a fundação 
das Federações e da própria CONTAG, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura. 

Havia certa clareza de que o Agir se completava, ou o Método se 
completava com a revisão/ avaliação, identificando-se os resultados 
das atividades, as dificuldades, os pontos positivos e negativos, os 
valores que apareceram e outros aspectos. 

Normalmente uma revisão levava a uma reflexão de 
aprofundamento e um novo planejamento de ação, significando uma 
continuidade que evoluía em sentido crescente. 
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As Equipes de Irradiação 

Outro aspecto importante do Método era a busca de cada militante 
de conseguir formar o que se denominava EQUIPE DE 
IRRADIAÇÃO, provavelmente uma proposta de Dom Edmundo 
Kunz. A ideia de todos os militantes terem um grupo de influência, 
intuía uma ação militante de conteúdo importante, o que resultou 
em avanço crítico, para não dizer político do Movimento. A equipe 
de irradiação dava uma ideia de compromisso, de engajamento, uma 
visão de força coletiva, de busca de uma sociedade justa e fraterna, 
que se buscava viver no nível de grupo, mas naturalmente abria 
horizontes para a participação social, como Frente Agrária Gaúcha, 
sindicalismo, associativismo e também partidos políticos. 

Evolução na Vivência do Método 

Como referido, a introdução do Método VER -JULGAR -AGIR 
na prática do Movimento, deu um impulso forte na atuação nas 
comunidades, bem como despertou para o conhecimento, com um 
entendimento melhor da situação em que se encontravam os jovens 

• I • I rurais e o propno pais. 
No período que antecedeu o Congresso de Lourdes, as atividades, 

especialmente as que visavam angariar fundos para a viagem, 
dinamizavam os núcleos e o Movimento como um todo. 

Os diversos níveis de consciência foram avaliados dentro dos 
• • I • 

seguintes cntenos: 
Consciência Mít ica, quando as pessoas simplesmente se 

submetiam aos fenômenos da natureza e a um Deus Todo Poderoso. 
Consciência Ingênua, correspondia a uma compreensão onde as 

pessoas entendiam o mundo como dividido entre bons e maus. 
Cabia aos cristãos converter os maus para que passassem a praticar 
o Bem, sem referir às causas da situação dos jovens rurais. Entendia
se que as mudanças tinham que vir de cima, dos que tinham poder.
O voto em geral era privilégio dos que dominavam na sociedade, já
que não se acreditava na força de mudança do povo organizado.
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Consciência Crítica, quando os jacistas descobriam algumas 
contradições, alguns níveis de exploração, e entendiam a necessidade 
de uma ação associativa, sindícal, cooperativa para superar essas 
contradições. 

Apesar de não ter o projeto de uma nova sociedade, começava-se 
a questionar os políticos e partidos e a acreditar na força popular 
para intervir e participar de um processo de mudança, embora não 
se tivesse claro, para que tipo de sociedade. 

Consciência Política, quando os atores percebiam a natureza 
política dessas contradições, e davam-se conta que a pobreza e a 
miséria são produtos da exploração do homem pelo homem e 
exigiam uma ação organizada na sociedade para produzir mudanças 
profundas, capazes de instalar na terra uma sociedade mais justa e 
igualitária, numa visão de construção do reino de Deus, a partir do 
interesse das grandes maiorias. 

Nesta escala de níveis de consciência, a prática daJAC até o golpe 
de 64, se situava majoritariamente no nível de Consciência Ingênua, 
com algumas experiências de exercícios mais críticos. Em nível da 
prática e do seu entendimento, na sua Ação Social, o Movimento 
era basicamente reformista e experimentava dificuldades para 
formular uma visão de transformação da sociedade. Acreditava-se 
num capitalismo humanizado. 

Vale dizer que a percepção teórico-prática não era de todo linear, 
mas tinha lampejos de dialética, quando certas ações e certos 
militantes questionavam estruturas, desenvolvendo posturas crÍticas 
e propondo mudança social. 

O Conselho Nacional da JAC de Março/ Abril de 1964 vivenciou 
as contradições internas do Movimento, no que refere a diferentes 
níveis de prática nos diferentes contextos regionais de onde 
provinham os participantes. 

No início do Encontro, uma minoria era crÍtica em relação ao 
golpe militar recém ocorrido; mas a maioria dos dirigentes, assim 
como a maior parte da Hierarquia Católica, apoiava a atitude dos 
militares, considerada correta, pois livrava o Brasil das ameaças do 
comunismo. Em virtude da convivência, dos estudos e de maiores 
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informações decorrentes dos acontecimentos, o entendimento da 
maioria dos participantes do Conselho foi se modificando. 

O resultado foi que esta maioria retornou aos seus Estados de 
origem convencida da existência de um golpe militar, com 
consequências muito sérias para a democracia e para o povo brasileiro. 

Embora as reflexões fossem mais reformistas (buscando somente 
melhorias para os pobres e explorados, sem mexer nas estruturas 
econômico-sociais em nível teórico), as práticas muitas vezes eram 
transformadoras. Isto provavelmente se dava em função do alto grau 
de comprometimento que marcava a militância, a qual realizava 
tarefas muitas vezes além de sua capacidade e do seu preparo. 

O Seminário de Araruama, de 1963, já fora um impulsor 
importante para a compreensão de certos problemas sociais e 
econômicos que o Brasil vivia e nós desconhecíamos, pelo menos 
em uma visão mais global. 

A partir de 64, o Método VER - JULGAR - AGIR foi encarado 
mais numa linha de tomada de consciência, introduzindo-se mais 
decisivamente a questão da revisão/ avaliação, instrumentos 
rudimentares de análise da realidade social, iniciação à percepção 
do funcionamento do sistema capitalista, e mais especificamente, a 
discussão sobre o caráter evangélico dós valores humanos. 

De fato o Concílio Vttticano II, a Encíclica" Populorum Progressio", 
a Exortação Apostólica" Evangelii Nuntiandi", a Assembleia Latino
Americana do Episcopado em Medellin e outros documentos 
posteriores tinham superado esta dicotomia radical e compreendido 
que os valores humanos são também, valores evangélicos se 
praticados para a construção do Reino de Deus em termos da 
dignidade da pessoa humana, da solidariedade e de sua libertação. 

Os outros Movimentos tais como a JUC, JEC e JIC, mais tarde 
também a JOC, trabalhavam em cima do conceito de consciência 
histórica. Nós da JAC não entendíamos esta linguagem. Só 
descobrimos mais tarde que este conceito expressava a compreensão 
do desenvolvimento dos diversos sistemas de sociedade que se 
sucederam na história humana, e do caráter contraditório das 
relações societárias vigentes nesses sistemas, em termos de escravidão 
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da maioria, da exploração e acumulação capitalista, bem como das 
exigências de projetos de transformação social, na perspectiva da 
Justiça, da Igualdade e da Solidariedade. 

O Conselho Nacional de Itaparica, em 1965 e o Seminário de 
Formação Socioeconômico que se realizou previamente a este 
Conselho, constituíram-se em propulsor forte no sentido de 
dinamizar as relações internas do movimento. 

Enfatizou-se a necessidade dos dirigentes inclusive nacionais 
buscarem conviver com as equipes dos vários níveis, compartilhando 
- com todos os níveis, inclusive núcleos de base ou secções - os
estudos, as reflexões e os desafios práticos de operacionalizar sua
atuação na sociedade.

Foram introduzidos conteúdos novos no Método, tais como 
análise mais profunda da realidade, com os conceitos de Infra e 
Superestruturas da sociedade, sua inter-relação e a subordinação da 
superestrutura político cultural à infraestrutura econômica, o 
desenvolvimento histórico do capitalismo, embora com dificuldades 
concretas de repercutir tudo isto na prática, ficando, ainda, as 
reflexões restritas a pequeno número de pessoas. O Conselho 
Nacional de Várzea - Recife - 67 avançou em alguns pontos, 
chocando-se, entretanto, co'm certo bloqueio insuperável para o 
momento, ou seja: uma retórica revolucionária com uma prática 
majoritariamente tradicional, anunciando certa crise de identidade 
entre um Movimento de Formação de Jovens e uma entidade com 
pretensões a ser eficaz em termos de atuação política. A partir de 
1968, o Movimento sofre transformações importantes, tanto na 
vivência do Método, quanto na sua inserção nas comunidades rurais. 

O Ato Institucional nºS de dezembro de 1968 - um golpe dentro 
regime militar instalado em 1964 - significou um maior fechamento 
político/ militar e apressou mudanças na JAC, sendo que os grupos 
foram se tornando mais cautelosos em suas atividades, sobretudo 
as de formação, passando a realizá-las de forma clandestina. 

Quanto ao Método, foram-se adotando conteúdos de Paulo Freire 
(Ação Cultural), precursores da abertura do Movimento para todos 
os trabalhadores rurais, já não unicamente jovens, numa perspectiva 
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de eficácia da ação. Surgiu o entendimento sobre problematização 
da realidade com os interessados na ação e o encaminhamento das 
ações a partir do nível de consciência que a massa tinha, ou seja, se 
partia dos problemas que o povo entende como prioritários e se 
sente capaz de enfrentar e assumir. Na maior parte dos núcleos, 
agora denominados grupos de base, o método passou a ser 
acompanhado de conteúdos mais científicos, já experimentados na 
luta social, no Brasil e outros países, embora a vivência dos três 
momentos continuasse, por ser um procedimento natural do 
militante. Na prática incorporavam-se ao Método elementos 
científicos de análise da realidade, tendo como referencial e como 
pressuposto, a busca da construção de uma sociedade não capitalista, 
com possibilidade de Justiça, Igualdade, Solidariedade e outros valores 
que contemplassem a realização e felicidade de todos, eliminando
se a exploração do homem pelo homem, raiz da violência e da 
desigualdade social. 

As mudanças que se verificaram na realidade brasileira 
progressivamente a partir de 1964 - redundando no golpe de 1968 
com o Ato Institucional n ° 5 - ocorreram também, de uma forma 
assemelhada na maioria dos países do Continente Latino
Americano. Foi um período intenso de lutas sociais, em que as 
grandes massas de camponeses e outros setores sociais como 
trabalhadores urbanos e estudantes, entraram em cena, 
protagonizando propostas para a construção de alternativas, que 
substituíssem a situação socioeconômica atrasada e conservadora 
vigente. 

Além de essencialmente injusta, essa situação provocava a 
exclusão de 100 milhões de camponeses pobres na América Latina. 
As ditaduras se estenderam do Brasil e Bolívia, à Argentina, ao 
Uruguai e ao Chile em 1973, além das ditaduras históricas já vigentes 
no Panamá, Nicarágua, Guatemala, Equador e Peru. Em 
consequência destas mudanças políticas, com violentas restrições à 
democracia, os movimentos sociais, inclusive a JAC, buscaram 
alternativas de atuação em forma clandestina. Nestas circunstâncias 
o Método revelou-se insuficiente para uma ação eficaz e
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transformadora. De fato, o VER - JULGAR - AGIR era e continuou 
ainda a ser usado por atores sociais, especialmente ligados à Estrutura 
da Igreja. Ficou claro, porém, que sua utilização não conduzia 
necessariamente a uma consciência social capaz de produzir um 
engajamento pró - mudanças na sociedade. De qualquer modo, o 
método foi importante na vida da JAC e dos militantes, 
especialmente no período de 1960 a 1967. 

Permanantes de JAC- José Alaí RN, Ilone Sei bel RS, Socorro Morais 

PB, Elair, Pe. Caramuru - assistente nacional, Renita RS e Ignácia PB 
. . ... ,.. . 

�------ ---- .-.------..__.-_ ______ _

Capítulo 2 

Organização da JAC 

Angela Neves Lucchetti 
Arlindo Sandri 

Maria do Socorro Morais Cava/cante 

2. 1 - Núcleos de base ou secções

De início, a JAC foi se desenvolvendo de forma lenta, a partir de 
Núcleos de Base, denominados Secções, onde um ou vários jovens, 
com capacidade de liderança, geralmente apoiados pelo Pároco local, 
eram a alma e o motor do movimento, cuja organização e 
funcionamento tinham por alicerce aqueles núcleos. 

Os jovens com capacidade de liderança, engajados no movimento, 
eram chamados de militantes.

Todo trabalho era voltado para a realidade em que vivia a 
juventude rural atingida pelos militantes, através das Secções ou 
Núcleos de Base. Nesse sentido, pode-se dizer que a estratégia e o 
motor do desenvolvimento e sucesso da JAC, foi o trabalho de 
organização de grupos, apoiados pelos militantes. Tudo era pensado, 
programado e executado em função das bases do movimento e as 
estruturas existentes, desde o nível local, paróquias, até o diocesano, 
estadual, regional, nacional, continental e internacional, só tinham 
sentido porque eram montadas para atender às necessidades das 
bases, ou seja, da juventude rural e das comunidades. 

Esta, certamente, foi a grande força e, ao mesmo tempo, a audácia 
da JAC: confiar nas potencialidades dos jovens rurais, em suas 
possibilidades de serem agentes transformadores do meio em que 
viviam, não hesitando nunca em dar-lhes responsabilidades 
proporcionais ao seu nível de capacitação. Essa capacitação não era, 
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3º Enc Nac - Recife - 10 a 15 maio 1967 -

Permanentes de várias partes do Brasil 

V ENEJAC - Ilha de Itaparica PE - 04 a 09 

de novembro de 2008 - Dinâmica da 

apresentação dos participantes 

3º Enc Nac - Recife - 10 a 15 maio 1967. 

Enc. resp. JAC adolerscente RS 
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3º Enc Nac - Recife- 10 a 15 maio 1967. 

º Enc Nac - Recife - 10 a 15 maio 1967 

Enc. resp. JAC adolescente 2 RS 

Enc.Reg.Sendor Pomoeu-CE Nicolau/lvanil

da/RN, Lourdes/Pio/Francisco Faustino/CE .. 

necessariamente, baseada no nível de instrução, ou em cursos que 
o jovem possuía ou pudesse fazer. Era, antes, fundamentada no
testemunho de vida, nas reuniões, geralmente semanais (os círculos
de estudos), para pequenos grupos, cerca de doze pessoas, onde
todas davam seu depoimento; na revisão de vida, no estudo e reflexão
da Escritura, aplicada no dia a dia de cada um e aos problemas da
comunidade; na programação, execução e avaliação de atividades,
sempre voltadas para solucionar problemas do meio onde viviam

. . 

os Jovens rurais.
Na medida em que a JAC se firmava a nível local, paróquia, 

diocesano, estadual, regional e nacional, realizavam-se encontros, 
palestras, cursos, campanhas, estágios e seminários para atender às 
necessidades das bases e da conjuntura sócio-político e econômica 
do momento. 

Uma secção era formada por vários militantes e por um (a) 
dirigente, escolhido (a) entre os demais militantes, para coordenar o 
grupo. 

Numa localidade rural, sítio, fazenda, vila, povoado, poderia haver 
tantas secções quantos fossem os grupos de base existentes na 
paróquia. Assim, em paróquias muito extensas, poderia haver várias 
secções, coordenadas por uma equipe paroquial. 

Por ser uma Organização da Igreja Cat6lica, as paróquias se 
constituíam como bases de apoio de todo o trabalho realizado pelos 
militantes, e o pároco era um grande agente de mobilização, de 
acolhimento e de orientação junto aos grupos. 

A experiência demonstrou que a JAC se desenvolvia com mais 
facilidade nas Dioceses onde o Bispo estava empenhado num 
trabalho de renovação ampla de toda a pastoral. Não existindo isto, 
era necessário que se encontrasse um Pároco comprometido com 
um trabalho de renovação paroquial, e que o Bispo permitisse que 
o movimento se desenvolvesse.

2.2 - Quem Eram e o que Faziam os Militantes 

Os militantes eram jovens, rapazes e moças, que aderiam ao 
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Movimento e dele participavam ativamente: assistiam sempre às 
reuniões; realizavam atividades programadas; e em equipe 
dinamizavam a vida da paróquia e do lugar em que viviam. 

Eram pessoas da comunidade, frequentemente com pouca ou 
nenhuma instrução, mas sempre com capacidade de liderança, às 
vezes descobertas pelo pároco, por algum jacista ou outras pessoas. 

O militante se destacava por sua capacidade de liderança, ou seja, 
pelo poder de persuadir e irradiar ideias, transmitindo para um 
número cada vez maior de jovens os princípios e objetivos da JAC, 
executando ações, quer individualmente ou em equipe, visando 
sempre a transformação das pessoas e a melhoria das comunidades. 

Maria do Socorro Morais Cavalcante10
, declara: 

"Os militantes jacistas, em suas secções locais, demonstravam muito senso 
de responsabilidade para ajuda mútua e atuação na comunidade religiosa e
civil. No início não havia muito envolvimento político, no sentido da 
transformação da macro sociedade. Percebia-se muita alegria e satisfação 
em ser da ]AC, em participar das reuniões, das mobilizações e campanhas, 
geralmente em prol da higiene, da saúde, da Igreja, do agricultor, entre 
outras': 

Em outras palavras, o militante era alguém que se sentia 
responsável pelos outros, que aprendia a conhecer seus próprios 
problemas, os problemas de seus companheiros e os do lugar. 
Alguém que acreditava no outro, e com o outro procurava executar 
ações sempre com o objetivo de melhorar a vida de seus 
companheiros e da comunidade. 

O militante nunca agia sozinho; nunca devia monopolizar, nem 
"ser estrela" no meio dos outros; era, antes de tudo, um agente 
catalisador, alguém importante que procurava somar esforços e não 
dividir. Esta atitude era muito para a atuação da JAC. Sobretudo 
quando se sabe que muitas vezes, o que dificulta, ou até mesmo 
impede o crescimento de determinadas iniciativas em pequenas 

10 Dirigente da secção local de Salgado de São Felix (PB), dirigente paroquial 
de Itabaiana (PB) e diocesana de João Pessoa (PB), membro da equipe nacional 
da JAC, como responsável da JACF Adolescente. 
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comunidades rurais, é a desunião das pessoas, e o desejo, às vezes 
inconsciente, de alguém em se projetar, monopolizando as ações 
em detrimento do todo. 

Os militantes sempre foram considerados como a mola mestra 
da JAC e dos demais Movimentos da Ação Católica Especializada. 

A grande novidade desses Movimentos consistiu em acreditar que 
os grandes apóstolos de um determinado meio social são as pessoas 
do próprio meio, como preconizava o fundador da Juventude 
Operária Católica, Monsenhor José Cardijn. Dentro desta 
perspectiva, os melhores apóstolos dos jovens rurais seriam e eram 
os próprios jovens rurais. 

Quase sempre os jovens que vieram a integrar a JAC foram 
inicialmente convidados a participar de alguma atividade, seja de 
cunho religioso, social ou comunitário, tais como: páscoa, retiro, 
encontros, cursos, lazer, etc. 

\ 

A guisa de ilustração, transcrevemos alguns depoimentos: 
Maria José Pereira da Costa 11, testemunha: 

"Cheguei a faur parte da ]AC por convite de Rita Carlos de Lima (Ritinha, 
como era chamada na ]AC}. Era aluna de Ritinha no curso de Tecelagem da 
Escola Doméstica da cidade, onde se preparavam moças para serem boas 
donas de casa e, também, para exercer uma profissão em artes (pintura, 
costura, crochê, culinária, tecelagem com sisai, fio de algodão, lã). Nas 
aulas ela falava do trabalho que exercia na Igreja e na comunidade, tanto 
urbana como rural, e fazia convite para participar com ela. Isto me despertou 
interesse e acabei me envolvendo''. 

Roseli Medeiros dos Santos 12, afirma: 

"Cheguei à ]AC por intermédio do vigário da paróquia; o mesmo trouxe 
alguns jovens já engajados no movimento. Nós nos reunimos e não deu 
muito trabalho; logo me entrosei com eles. Nós éramos um grupo unido, 
trabalhávamos em conjunto. A ]AC foi o início de meu trabalho em 
comunidade e me ajudou muito na vida adulta. Fui colocada na liderança 
do movimento mais ou menos por dois anos". 

11 Militante de base em Remígio (PB) e dirigente diocesana de João Pessoa (PB). 
12 Algodão de Jandaíra - Remígio (PB). 
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João Seibel13 relembra: 

'Tive os primeiros contatos com a ]AC a partir do ano de 1958, na época em 
que minha irmã Nelcy participava de atividades de coordenação na região. 
Mais tarde minha irmã Iloni também passou a participar. Na comunidade 
de Bom Princípio, Roque Schmitz era o coordenador e passou a me convidar 
para as reuniões e atividades. 

Também conheci a Cl.air Selbach, a Maria Gubert e o Loris Isatt que atuavam 
em nível diocesano de Porto Alegre. O grande animado era Dom E.d.mundo 
Kunz. A ]AC veio preencher um vazio em minha vida, pois recém havia 
deixado o seminário, onde estudei três anos, primeiro ali mesmo em Bom 
Princípio e depois em Gravataí; seminário de nível (ginásio e científico}, 
preparatório ao curso de filosofia. No seminário fui despertado para o valor 
da vida em grupo, alguma preocupação social, embora levasse também a 
síndrome do medo do comunismo� 

Aos militantes cabia a missão de conquistar simpatizantes para o 
Movimento, de entre esses simpatizantes, perceber os que tinham 
capacidade de liderança; de acompanhá-los no trabalho contínuo 
de promoção humana e de crescimento espiritual, para assumirem 
um compromisso cada vez mais competente nas comunidades em 
que viviam e nos diversos escalões do movimento. 

Pode-se dizer que, sem os militantes, a JAC seria um edifício sem 
alicerces, portanto sem base. 

Para ilustrar melhor a impordncia dos militantes, transcrevemos 
o depoimento de Arlindo Sandri 14

: 

-=- g;;a-

"Observando, hoje como tudo foi acontecendo,fico pasmado ao recordar o 
espírito e o dinamismo dos militantes, e o entusiasmo dos simpatizantes 
que iam se agregando, constantemente, e como as localidades, até então 
apáticas, iam se organizando e efervescendo em torno da ideia de renovação 
que a ]AC representava. Eram jovens agricultores, ou colonos, como 

13 Militante em Bom Princípio (RS), permanente em Goiás, membro da equipe nacional, secretário latino-americano e presidente do MIJARC. 
1

1◄ Militante de base em Travesseiro (RS), dirigente diocesano da JAC em Porto Alegre (RS); primeiro presidente nacional da JAC e presidentedo MIJARC, Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica.
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dizíamos no Sul, que passavam a se interessar pelo seu próprio crescimento 
como pessoas e dentro de uma comunidade''. 

E continua: 

... "assim, da apatia inicial, surgiam planos de estudo das necessidades do 
lugar e a consecutiva ação: vida religiosa mais ativa; melhoria de processos 
de trabalho; surgimento de clubes esportivos; organização de cooperativas; 
bibliotecas promovendo o hábito da leitura; grupos de teatro; melhoramento 
de moradias; serviços de água potável; eletrificação; alfabetização de adultos; 
e todo tipo de serviços comunitários não especificamente juvenis''. 

Em geral, os jovens rurais não eram habituados a falar em público 
e a fazer palestras, mas assumiam bem essa e outras tarefas, à medida 
que sua participação no movimento os levava a um crescimento 
como pessoas e como cristãos, compromissados e engajados na 
comunidade. 

Transcrevemos aqui o depoimento de Zilba Bortolotto, militante 
de base no município de Antônio Prado (RS), permanente diocesana 
em Caxias do Sul (RS), e membro da equipe do Secretariado 
Regional Sul, que ilustra o que acima foi dito: 

"Em maio de 1962 tivemos um congresso diocesano, onde reunimos 2000 
jovens rurais de todas as paróquias da diocese, onde existia ]AC. Contamos 
com a presença de Dom &imundo Kunz, bispo auxiliar de Porto Alegre. Eu 
era muito tímida e insegura, mas a causa da ]AC me levava a me superar, 
fazendo com que aprendesse na próprja prática. Nesse dia, fiz o discurso de 
boas vindas a todos os jovens, bem como às autoridades eclesiásticas presentes� 

Dizia-se frequentemente que a JAC era um movimento de jovens 
rurais, feito por jovens rurais e para jovens rurais, o que era 
absolutamente verdadeiro. 

Esta frase era também usada pelos demais Movimentos de Ação 
Cat6lica Especializada, todos inspirados na experiência da Juventude 
Operária Cat6lica, JOC, fundada por Monsenhor José Cardijn, na 
Bélgica, e no método de trabalho criado por ele: o VER -JULGAR 
-AGIR. Esse método, utilizado pelaJAC e por todos os Movimentos
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--Permtlflante-de JAC 
Antônio Luiz - Mossoró 

Permanante de JAC -
Laurindo Silvestre RS 

Permanente de JAC -
Artêmio, Sta Maria RS, 
Elaír RS e Eridante RN 

da EqNac 

Permanente da JAC -
Eridante - Dioc Mossoró 

RN, Regional NE II e 
Nacional 

Permanante Nacional de JAC 
- João Seibel RS

Permanantes de JAC 
José Cândido -Deda RN, 
Darci RS e José Alaí RN 

Permanantes de JAC 
Elza Loss e Sumico -

Permanantes de JAC -
José Candido- Deda 
RN, José Alaf RN e 

Sírio Sandri RS 

Permanantes Nacionais de JAC - José Alaí 
RN, João Seibel RS e Vicente Ferrer MA 

Especializados, baseava-se no conhecimento da realidade em que a 
pessoa vivia; de suas dificuldades e problemas; encontrados, e numa 
reflexão desta realidade à luz das Escrituras; na programação das 
ações para solucionar os problemas encontrados e na contínua 
avaliação do que foi realizado. 

O método era aplicado e adaptado às diversas realidades em que 
os Movimentos de Ação Católica Especializada estavam inseridos. 

Numa época, final da década de 40 e início da década de 50, em 
que no Brasil quase ninguém acreditava nas potencialidades da 
juventude rural, a JAC confiou na capacidade que aqueles jovens 
tinham de ser agentes transformadores do meio em que viviam e 
promotores de seu próprio desenvolvimento. 

É bom lembrar que à época em que aJAC teve início, o percentual 
de analfabetos no meio rural brasileiro era muito mais elevado que 
nos dias de hoje, e as possibilidades de estudo ainda menores que 
atualmente. 

Transcrevemos alguns trechos do depoimento de João Camilo 
Pereira, Camilo, PB, que mostra um pouco da ação inovadora da 
JAC nas comunidades rurais. 

Diz ele: 

Depois do primeiro Encontro, tomei consciência de que o trabalho teria 
que ser ampliado para que os jovens rurais tivessem a oportunidade de 
vencer a alienação e se tornassem agentes de transformação do meio onde 
viviam ... 

Logo em seguida, comecei a participar dos Encontros Diocesanos, onde 
estabeleci intercâmbios com vários jovens de outras localidades. 
Entusiasmava-me o método adotado e os assuntos que eram abordados. 
Procurava-se ver a realidade e tentar fazer algo que ameniz.asse o sofrimento 
da comunidade e levasse os seus componentes a acreditar no milagre da 
união e da solidariedade. 

Organiz.avam-se grupos para ajudar as pessoas nos roçados, mutirões, ou se 
planejavam e realizavam roças comunitárias, ou ainda, se construía juntos 
a casa de um comunitário que não tinha casa. Era gratificante! 
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Permanente de JAC
Lourdinha -Recife -PE 

Permanantes de JAC - João 
Sei bel RS e Pe. Moreira SP 

- Anos 1960.

Permanentes de 
JAC - José Alaí 
RN elradi RS 

Permanantes Nacionais de 
JAC - Ilone Seibel RS, 

Eridante Paiva RN e Maria 
HelenaRS 

Permanantes Nacionais de 
JAC - Ilone RS e Eridante 
Paiva com Luiz Eduardo -

presidente nacional da Ação 
Católica 

Permanentes da JAC -
Iêda - São Luis - MA 

Permanente de JAC- Maria 
Helena Scopel Permanentes da JAC -

Rita Carlos de Lima PB 

Permanentes de JAC -
Regional NE II - Ignácia e 

Eridante - Sede daJAC -
Giriquiti, 48 -Recife - PE 

Jacistas de Salgado 
São Félix - PB 

Permanentes de [
JAC - José Ali

[ RN e Gentil RS 
j 

Permanen� 
JAC - Zilba 

1 
Bartolotto e 

Eridante 
1 
1 

Assim começamos a superar nossa inconsciência política e passamos a 
enxergar as raízes da dura e miserável situação da zona rural e das periferias 
das cidades. 

Camilo hoje é advogado. Fundador e advogado do Centro de 
Orientação dos Direitos Humanos da Diocese de Guarabira, na 
Paraíba. Advogado do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais 
e dos Servidores Públicos Municipais da região do Brejo da Paraíba. 
Dessa forma, profissionalmente, ele prolonga sua militância a serviço 
da Causa Rural. 

Importância dos Permanentes para o Movimento 

Nos Movimentos de jovens da Ação Cat6lica Especializada havia 
pessoas que se dedicavam exclusivamente ao trabalho de cada 
Movimento por determinado período, às mais das vezes por dois 
anos. Esses jovens eram chamados "permanentes" e podiam atuar 
em nível diocesano, estadual, regional, nacional, continental e 
internacional. 

Esses jovens eram verdadeiros missionários, dedicados 
integralmente à causa do Evangelho em seu, metodologia e programa 
de ação do Movimento. Na sede do seu respectivo secretariado 
paravam para planejar e avaliar; responder cartas e solicitações que 
lhes eram dirigidas; elaborar textos e programas; preparar encontros, 
cursos, seminários, além de outras atividades que lhes eram 
solicitadas. 

Dada a necessidade de expansão da JAC, os permanentes 
passavam a maior parte do tempo viajando pelas diversas localidades 
do seu campo de atuação: diocese, unidade da federação, região e 
país. Em alguns casos viajavam por outros países. Nessas viagens 
formavam novos grupos; promoviam encontros; orientavam grupos 
já existentes. Na sede do seu respectivo secretariado paravam para 
planejar e avaliar; responder cartas e solicitações que lhes eram 
dirigidas; elaborar textos e programas; preparar encontros, cursos, 
seminários, além de outras atividades que lhes eram solicitadas. 
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Referindo-se aos permanentes, diz-nos Dionísia Brod15
, dirigente 

diocesana em Porto Alegre e membro da equipe nacional da JAC 
afirma: 

"Muitos jovens escutaram o chamado de Deus para esta missão. Deixamos 
pai, mãe, família, amigos, estudos, comunidade, tudo, para dedicarmos 
alguns anos a esta causa tão nobre. Após a ]AC, voltamos à readaptação 
familiar e comunitária. Não foi fácil� 

José Alaí de Souza16, foi permanente nacional de 1962 a 1965, 
Neste período, passou dois anos como responsável pela redação do 
Correio Rural e um ano como Presidente Nacional da JAC: 

... "O forte do Movimento era a formação na ação, a mística, o compromisso. 
A gente se empenhava de corpo e alma naquilo que fazia. Sentia-se fermento 
no sentido evangélico. véjam só: eu, somente com o curso ginasial, morando 
numa cidadezinha do interior do semiárido nordestino, sair de lá para o 
Rio de Janeiro, e passar a ser responsável pelo Jornal da ]AC, editado no 
plano nacional. Para mim,foi uma guinada não sei de quantos graus. Mas 
o sentido de equipe que existia no Movimento ajudou-me a superar todas as
dificuldades. Imaginem que uma das minhas surpresas ao chegar ao Rio de
Janeiro foi o número de páginas do Jornal do Brasil. Até então, não tivera
acesso a nenhum jornal que não fosse o do meu Estado, o Rio Grande do

Norte':

Finalizando diz: 

"Foram três anos de dedicação exclusiva ao Movimento, que valeram com 

um investimento em mim. Depois da ]AC, passei a ser outra pessoa� 

Eis o depoimento de uma Permanente Diocesano Josefa Spaniol, 
dado no Encontro de Antigos Permanentes Gaúchos, realizado em 
Porto Alegre, RS, em outubro de 1990. 

Iniciei na ]AC em ]oaneta, minha paróquia, no município de Nova 
Petrópolis (RS), onde fui militante, depois responsável zonal, abrangendo 

15 Militante de base em Arroio do Meio (RS). 
16 Militante de base em Boa Saúde (RN), 
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os municípios vizinhos. Na participação em encontros arquidiocesanos, 
zonais e regionais fui adquirindo experiências maiores; por isso, fui 
convidada a iniciar o movimento na diocese de Santa Maria (RS), 
juntamente com Lino e Adail Oliveira do Nascimento. Quando saímos, 
depois de dois anos de Serviços à Diocese, havia a ]AC em treze Paróquias, 
setenta e dois Núcleos do Movimento funcionando, e três permanentes 
preparados para assumir o trabalho. O Movimento de ]AC deixou para 
mim grande amor à terra, amor ao serviço e aprendi a resolver meus 
próprios problemas. 

Outra Permanente Diocesana, Zilba Bortolotto, nos fala de sua 
experi&ncia e das dificuldades que havia. 

Em outubro de 1962, Padre Schio, que era da Paróquia de Antônio 
Prado, tornou-se Assistente Diocesano de Caxias do Sul, RS, e 
convidou Zilba a fazer parte da equipe . 

Vejamos o que ela nos diz: 

No primeiro momento, o padre Schio e eu tivemos muitas dificuldades. 
A diocese não apoiava financeiramente. Eu necessitava da boa vontade 
de outras pessoas para poder me alojar e me alimentar. Tomava café 
num local, almoçava em outro e à noite, tomava café preto, às vezes 
com pão seco, no meu quarto. Schio compartilhava comigo seu salário 
de CR$ 12,00. Assim podia fazer frente às necessidades que se 
apresentavam para a sobrevivência. Minha família não tinha condições 
de me ajudar e nem podia falar a eles das dificuldades pelas quais 

passava, pois certamente me impediriam de prosseguir o trabalho. 

Sobre a importância dos Permanentes, diz Arlindo Sandri: 

O regime de vida do meio rural, onde o trabalho se realizava isolado 
na roça, exigia que houvesse alguém que pudesse chegar até os jovens, 
especialmente nas equipes paroquiais, para uma assistência mais direta 
e pessoal: O jovem rural não era de muita leitura, nem existiam meios 
de comunicação tão fáceis quanto atualmente. 
A disponibilidade dos permanentes foi determinante para o 
desenvolvimento e ação do movimento. 
Em geral, a vida do permanente era muito idealista, desprendimento 
pela remuneração do seu tempo e trabalho; vivia numa pobreza 
franciscana, movimentando-se dentro da precariedade dos meios de 
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transporte da época, mas sempre disposto e disponível porque a
Providência não falhava.

Às vezes, os Permanentes eram chamados a prestar uma 
colaboração a nível internacional, ajudando a implantar o 
Movimento em outros países. Foi o que aconteceu com lgnácia 
Maria da Conceição, que trabalhou pouco mais de dois anos para 
organizar a JAC na Venezuela e na Colômbia, por solicitação do 
Secretariado Latino-Americano, com sede no Uruguai. 

Além da experiência que tinha do Movimento brasileiro, Ignácia 
teve contato também com a JAC do Uruguai, Chile, Argentina e 
Peru, a fim de conhecer a realidade daqueles países e aperfeiçoar o 
espanhol, idioma que teria de usar no seu trabalho. 

A vida de Permanente não era muito diferente da que tinha no 
Brasil. 

Morou por dois anos em um Colégio de religiosas espanholas. 
Seu salário era de US$ 90,00 mensais, pagos por dois Bispos. Com 
o salário que recebia pagava as viagens a trabalho. A passagem de
ida e volta ficou sob a responsabilidade do MIJARC, Movimento 
Internacional da Juventude Agrícola e Rural Católica .. 

A JAC sempre se preocupou em preparar seus Permanentes da 
melhor forma possível, procurando proporcionar-lhes experiência 
nos diferentes escalões do Movimento. 

Em se tratando de jovens rurais, que pouco viajavam, sempre 
que possível, fazia-os conhecer outras regiões do país, para terem 
contato com outras realidades, adquirirem novos conhecimentos e 
intercambiar experiências. 

Esta mesma preocupação teve o Secretariado Latino-Americano, 
ao solicitar a colaboração de Ignácia, como se pode observar pelo 
que anteriormente foi relatado. 

Arlindo Sandri foi o primeiro Permanente da JAC no Rio Grande 
do sul, nos idos de 1958 até abril de 1960, quando passou a integrar 
a Equipe Nacional. Diz ele em seu depoimento: 
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Como os jovens rurais trabalhavam muito, procurávamos organizar
visitas e encontros nas bases durante os finais de semana e, muitas

vezes, para aprofundar o trabalho de formação e nucleação eu ficava
uns dias a mais na secção, hospedado na casa de um milit:nte. Para
não perturbar a vida normal da família, eu ia junto com os rapazes
trabalhar na roça, para assim poder conversar bastante sobre a JAC.
Foram tempos de muito entusiasmo, trabalho e audácia.
No começo não existia um orçamento, nem recursos definidos e menos
ainda uma remuneração estipulada para os primeiros perm�entes, o
que nem nos preocupava. Era como aquela frase do Mestre no
Evangelho: Deixa tudo, vem e segue-me.

O precário escritório da JAC funcionava em uma sala emprestada
pela paróquia da Catedral. Nos primeiros meses hospedava-me na
Cúria Metropolitana e, mais tarde, numa casa dos permanentes da
JOC. Fazia refeições numa residência de estudantes, onde o Loris
Isatto era o encarregado.

Embora desde o início da JAC se fizesse necessária a organização 
de uma equipe nacional de coordenação, com pessoas liberadas para 
o trabalho, isto só começou a se concretizar a partir de 1959 com a
chegada de Dinaura Camargo, PE.

A demora na realização desse objetivo se deveu ao fato de que se 
optou por levar para o Secretariado Nacional pessoa com 
experiência de base para isso foi necessário que as primeiras 
experiências do movimento crescessem e se solidificassem. 

Dionaura Camargo, dirigente diocesana de Nazaré da Mata (PE) 
e Arlindo Sandri do Rio Grande do Sul, foram os primeiros 
Permanentes de outros Estados a integrar a coordenação nacional 
da JAC, juntamente com Ângela Neves. 

Dionaura realizou um trabalho pioneiro no Piauí e Maranhão. 
Mais tarde, Maria Luzia dos Anjos da Paraíba e José Cândido 

Cavalcanti do Rio Grande do Norte, deram prosseguimento a esta 
tarefa. 

Ao assumir a equipe nacional, Arlindo Sandri passou quatro 
meses no Nordeste visitando paróquias e dioceses desde Pernambuco 
até o Sul do Maranhão, aprendendo muito e ajudando na formação dos 
primeiros grupos de ]AC de rapazes naquelas regiões. Diz ele: 
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Enc. Reg. Sendor 

Pomoeu-CE -As 

cearences Maria da Paz, 

Maria Rodrigues 

Barbosaa e Pio 

Isolda -Pernambuco Tetê - Paraíba 

JAC de Sítio Feijão - Garanhuns PE. 

Permanente de JAC

Célio Bonetti - SC 

Casa dos Permanemtes 

ACB 

-Recife- PE

A viagem me serviu para descobrir novas situações da realidade 
nacional, como a distribuição de terra e dos recursos naturais; as secas 
no nordeste; a luta dos trabalhadores nas plantações e engenhos de 
cana açúcar; a pobreza extrema; a luta para a sobrevivência e a grande 

vontade da gente para melhorar a situação. 

Quando então padre Raimundo Caramuru Barros chegou ao Rio 
de Janeiro, em abril de 1959, para ser o Assistente Nacional daJAC, 
chamou-lhe a atenção a simplicidade evangélica em que viviam os 
Dirigentes Nacionais dos diversos movimentos de Ação Católica e 
o espírito de fraternidade que os unia. A CNBB, Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, garantia-lhe um salário mínimo e
acomodações para aqueles que vinham de fora do Rio de Janeiro.

O papel utilizado e o material de trabalho eram fornecidos também pela 
CNBB, que devido ao prestígio desfrutado por Dom Hélder Câmara, eram 
fornecidos gratuitamente por empresas privadas, que abasteciam o parque 
gráfico do Rio de Janeiro. 

As passagens aéreas tinham que ser programadas com antecedência. Dom 
Hélder as conseguia semestralmente junto à Companhia Aérea Cruzeiro 
do Sul, na base do bilhete grátis condicional: ia-se ao aeroporto e viajava-se 
se houvesse assento disponível. Esse requisito exigia uma programação 
flexível, quando permanentes e assistentes tinham que assumir 
compromissos que necessitassem de viagem aérea. As passagens terrestres 
eram assumidas pelos Movimentos. 
Quando Celso Furtado recebeu os dirigentes do secretariado da ]AC da 
Região Nordeste, perguntou-lhes sobre as bases financeiras do Movimento. 
Não foi fácil explicar ao economista criador e primeiro Superintendente da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE o ideal de 
pobreza evangélica e de confiança na Providência divina 

A dedicação com que os dirigentes nacionais e regionais se entregavam ao 
trabalho em um total desprendimento era comovente. Essa atitude 
certamente ajudava a promover o clima de fraternidade que reinava entre 
as diversas equipes, mesmo que houvesse, às vezes, discordâncias de pontos 
de vista discussões acaloradas. 17 

17 Servos Mariae. 
Passagem pelo Rio ... Crônica de um assistente Nacional da Ação Católica e assessor 
da Conferencia dos Bispos. Otawa. Canadá. 1963, 39 fls. Mimeografado. 
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Periodicamente realizavam-se reuniões com as Equipes nacionais 
de todos os Movimentos chamados "A, E, I, O, U". Às vezes duravam 
mais de um dia. 

Nesses encontros cada Movimento dava um balanço de suas atividades e 
transmitia aos demais seus programas, suas preocupações e questionamentos. 
Essa troca de informações e pontos-de-vista fazia com que se sedimentasse 
uma base comum entre os Movimentos, embora cada um fosse autônomo, 
para adaptar-se às peculiaridades de seu meio, para buscar as melhores 
alternativas no desenvolvimento de sua ação evangelizadora. 

2. 4 Os secretariados regionais e nacional

Num país como o Brasil, de dimensões continentais, além das 
Coordenações Diocesanas, às vezes era necessária a criação de 
Secretariados Estaduais, com pessoas liberadas para dedicar-se 
exclusivamente ao trabalho do movimento. 

Na medida em que a JAC crescia, abrangendo vários Estados, 
fez-se necessária a implantação de Secretariados Regionais, com a 
responsabilidade de articular e apoiar o Movimento naquele conjunto 
de Diocese e Estados. 

Para esse trabalho, tanto a nível Diocesano/Estadual, quanto 
Regional e Nacional, eram designados jovens com experiência de 
base (nível paroquial e diocesano), que se dedicavam ao Movimento 
em tempo integral, os permanentes. 

Em 1961, durante o Encontro Nacional da JAC realizado em 
Niterói, RJ, decidiu-se a criação do Secretariado Regional do 
Nordeste, com sede em Recife, PE. Abrangia os Estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe e Bahia. Era uma área imensa, com problemas 
distintos, que desafiavam a coragem e o espírito de pioneirismo dos 
que integravamm o Secretariado. 

José Candido Cavalcante, Déda, e Maria Áurea Guedes, do Rio 
Grande do Norte, Maria Barreto, do Ceará, Ignácia Maria da 
Conceição, da Paraíba, formavam a primeira Equipe Regional, tendo 
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como Assistente o Padre Valdir Dantas, do Ceará. Mais tarde, 
Eri�ante do Rio Grande do Norte, integrou também a Direção 
Regional, com Iradi Masotti do Rio Grande do Sul. 

Cabi� a essa Equipe acompanhar o Movimento em toda região, 
por meio de correspondência, visitas, participação em Encontros 
Diocesanos, Estaduais, Regionais, seminários e outras atividades. 

Vejamos o depoimento de José Candido Cavalcante, militante e 
di�igente da JAC em São Paulo do Potegi, RN; integrante da Equipe 
D10cesana de Natal, RN; do Secretariado Regional do Nordeste e 
da Equipe Nacional: 

"As dificuldades iniciais enfrentadas por nós, não foram pequenas. O 
local de trabalho era uma velha igreja e, inicialmente, não tínhamos 
bem onde morar. Até a metade do ano fiquei dormindo no seminário 
de Olinda, e fazendo as refeições na casa da JOC Quventude Operária 
Católica). Para sobreviver, vez por outra, Padre Paulo Crespo deixava 
alguns trocados e assim a gente ia levando a vida de Permanente, "sem 
salário e sem ter onde morar" 

O Secretariado Regional do Sul, com sede em Porto Alegre, 
abrangia os Estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Teve como Assistente Eclesiástico Dom Edmundo Luís Kunz, Bispo 
Auxiliar de Porto Alegre, e como Dirigente Renita Graeff, Ari 
Griebler, Olavo Rockenbach, Vitória Beuren e Zilba Bortolotto. 

Antes de assumir o trabalho a nível regional, Renita como 
professora rural, foi Dirigente da JAC em Forqueta Baixa, município 
de Arroio do Meio, RS; participou de Reuniões Diocesanas e fez 
um estágio de três meses no N ardeste brasileiro, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, junto com Rita Carlos de 
Lima, da JAC de Remígio, PB, e da Equipe Nacional, para motivar 
novos grupos de JAC, incentivar os existentes, e conhecer uma 
realidade diferente da gaúcha. 

Fui designada pela equipe nacional para assumir o regional-sul, em 
Porto Alegre, com Ari Griebler. Com ele, viajei as dioceses de Frederico 
Westphalen e Passo Fundo. Na companhia de Olavo Rockenbach, fui 
à diocese de santa Maria. Mais tarde, Vitório Beuren foi designado 
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para trabalhar comigo no secretariado regional, quando levamos a 

JAC para Santa Catarina. 

2. 5 - A dimensão internacional

Desde muito cedo, a JAC brasileira teve a preocupação de passar 
aos seus membros a ideia de que não estavam sozinhos em sua luta; 
que, pelo mundo afora, milhões de jovens rurais sofriam e 
trabalhavam para, como nós, ajudar a construir um mundo rural 
mais humano e mais justo; que o Movimento estava organizado, 
não apenas a nível nacional, mas também internacionalmente, com 
o nome de Movimento Internacional da Juventude Agrícola e Rural
Católica, MIJARC.

Dentro de suas possibilidades, a JAC brasileira procurou 
colaborar com os países vizinhos. Do Primeiro Encontro Jacista de 
Porto Alegre, ainda na década de 50, participaram dois Representantes 
do Uruguai, onde o movimento estava se estruturando. Dirigentes 
paraguaios, Romero da JOC e Pablo Ramon Ferreira, que estavam 
iniciando o Movimento no país, estiveram no Secretariado Nacional 
do Rio de Janeiro, para intercambiar experiências. 

Fundado em 1954, o MIJARC, hoje sediado em Bruxelas, Bélgica, 
era até 1960, uma organização predominantemente europeia, com 
alguns Movimentos membros fora da Europa, como a Juventude 
Rural Católica do Canadá, JRC; a JAC brasileira, o Movimento Rural 
Chileno e seis países do oeste africano. 

I 

Na Africa, de expressão francesa e inglesa, alguns Movimentos 
haviam começado graças à colaboração de Dirigentes franceses, 
holandeses, austríacos, alemães e belgas. 

Em 1960 os Movimentos europeus e o canadense eram os mais 
organizados. Alguns tinham 25 e 30 anos de experiência. Eram, 
também, os melhor estruturados financeiramente, embora vivessem 
bastante fechados sobre si mesmos, sem uma consciência continental 
e mundial dos problemas. 
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À época, constatavam-se acentuadas diferenças de orientação 
filosófica e mesmo quanto a metodologia de trabalho, entre os 
Movimentos dos países saxões e os de expressão francesa. 

O MIJARC procurou reunir essas diversas tendências, na medida 
em que reconhecia as grandes diferenças existentes no meio rural, o 
que, frequentemente, levava o Movimento a adaptar seu método de 
trabalho à realidade cultural e mesmo física dos países. 

Na Europa do início dos anos 60, nem sempre era fácil 
entenderem, mesmo a nível de um Movimento de Igreja, os anseios 
e as potencialidades dos jovens rurais de outros continentes. 

Nos anos 60, o Brasil era o país da América Latina com a JAC� 
mais bem estruturada. Certamente por isso, foi chamado a colaborar 
intensamente com o MIJARC, fornecendo Dirigentes e Assistentes 
que atuaram a nível continental e mundial. 

Na Assembleia Mundial do MIJARC, realizada em Lourdes, após 
o Congresso de Jovens Rurais, foram eleitos para assumir a Presidência
do Movimento a nível internacional, René Peeters, da Juventude
Rural belga-flamenga e Angela Neves, da JAC do Brasil, para o
período 1960 - 1962.

Se bem que estatutariamente o MIJARC fosse uma organização 
única, no entanto, tinha para dirigi-lo um Presidente e uma 
Presidente. 

Angela Neves foi a primeira representante de um país em 
desenvolvimento a integrar a Equipe do Secretariado Internacional, 
trabalhando ali em tempo integral. 

De 1962 a 1964, Arlindo Sandri, então Presidente da JAC 
brasileira, assumiu a direção do MIJARC, juntamente com Ans 
Balfoort, da Holanda. 

Em 1967-68, o Padre Raimundo Caramuru Barros, então 
Assistente Eclesiástico da JA o ras1 , assumm o mesmo cargo 
junto ao MIJARC. 

Em 1970, na Assembleia Geral do MIJARC em Ottawa, Canadá, 
João Seibel foi eleito Presidente Internacional do movimento, 
juntamente com uma francesa, uma belga, um suíço, um camaronês 
e um espanhol. 
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O grande desafio do Secretariado Internacional no biênio 1960 -
1962 foi: 

• manter o MIJARC aberto para o mundo, solidificando o
impulso que o Congresso de Lourdes havia dado; 

• implantar e/ ou expandir o Movimento em vários países sul
americanos, da América Central, África e Ásia, que haviam mandado 
representantes ao Congresso; 

• colaborar na organização dos Secretariados Continentais:
europeu, africano e latino-americano. 

Cabe também ao MIJARC representar a Juventude Rural junto a 
Organismos Internacionais Cat6licos ou não, como por exemplo, 
a FAO e UNESCO - 6rgãos das Nações Unidas para a Agricultura 
e para a Educação respectivamente; junto à OIT, Organização 
Internacional do Trabalho, à Comunidade Econômica Europeia, e 
outras Organizações. 

Depois do Congresso de Lourdes o MIJARC percebeu quão 
importante era desenvolver um trabalho a nível continental, para 
favorecer a organização do Movimento nos países. Assim, deu-se 
um grande impulso para a implementação dos Secretariados 
europeu, africano e latino-americano, uma vez que nesses 
continentes é que o Movimento mais avançava. 

No inicio da década de 60 existia na África um embrião de 
Secretariado continental com sede em Dakar, capital do Senegal. 

Depois do Congresso de Lourdes, o MIJARC contou com dois 
dirigentes para organizar o Secretariado Europeu. Esse trabalho foi 
muito importante. Fazia apenas quinze anos que a guerra terminara, 
deixando marcas, e os movimentos europeus viviam ainda bastante 
fechados entre si. 

O Mercado Comum Europeu, à época, compreendia apenas a 
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. As 
diferenças hist6rico-político-culturais eram bastante fortes, mesmo 
entre Organizações Cat6licas, como a JAC. 

O Secretariado Europeu procurou harmonizar as diferenças entre 
os movimentos, embora respeitando a individualidade de cada um. 
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O Secretariado Latino-Americano, com sede no Uruguai, foi 
estruturado para dar apoio aos Movimentos que se organizavam nos 
diferentes países. Mais uma vez o Brasil foi chamado a dar sua 
colaboração. Na Assembleia Geral do MIJARC, realizada em 
Assunção, Paraguai, em 1967, João Seibel foi eleito Secretário Latino
Americano, integrando a Equipe formada por Dora Milicich, do 
Movimento Rural Argentino e Maria Madalena Mailleux, da 
Juventude Rural Belga, Valona, que havia trabalhado por dois anos, 
como conselheira do MIJARC junto à JAC uruguaia. Também o 
Padre João Bosco Luiz Schio foi nomeado Assistente Latino
Americano, substituindo o Padre Seijas, do Movimento uruguaio. 

A década de 60 foi de grande efervescência político-social na 
América Latina. As FARC, Forças Armadas Revolucionárias, já 
atuavam na Colômbia, enquanto outros países como, por exemplo, 
o Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina, tinham governos ditatoriais,
num clima de muita ebulição político-social e econômico,
Secretariado Continental conseguiu realizar um trabalho
extremamente importante de presença e apoio junto aos países
membros.

Como Secretário Latino-Americano do MIJARC, e por isto 
mesmo tendo de viajar por vários países, João Seibel diz o seguinte: 

Entre 1967 e 1970, os movimentos nacionais (Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e México), mais tarde também 
Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, El Salvador e Guatemala, 
tiveram desenvolvimento muito grande. 

Em 1968, o Papa Paulo VI visitou a Colômbia para participar da 
Conferencia Episcopal Latino-Americana do CELAM em Medellín. 
Embora, contrariando a maioria dos Movimentos sociais e também 
católicos, ele se manifestou pela Libertação do Continente pela via 
não violenta. Na época significou certa frustração para muitos; mas 
seu apoio firme à Teologia da Libertação e aos direitos dos povos, dos 
pobres, dos indígenas e a opção por eles, significou um avanço no 
compromisso da Igreja com o povo latino-americano, influenciando 
decisivamente os Movimentos de Ação Católica, especialmente a JAC, 
que, com tomada de consciência tardia, crescia rapidamente na 
unificação do entendimento sobre a realidade de exploração econômica, 
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dominação po!Ítica e exclusão social das amplas maiorias e da 
necessidade de conhecer o que as ciências sociais e a experiência 

histórica de lutas dos povos nos podiam ensinar. 

No início de 1968, de volta de viagens a vários países e 
convivência com os Movimentos Nacionais, a Equipe do 
Secretariado Latino-americano se reuniu em Maldonado, Uruguai, 
para tentar entender e interpretar o significado das preocupações 
que estávamos sentido juntamente com os Movimentos. Significou 
o início de um trabalho organizado com vistas a que todos os
Movimentos Nacionais buscassem entender a realidade de seus países
e a função do Movimento. Começou a percepção que o método Ver

- Julgar e Agir era insuficiente para esta tarefa. Buscou-se socorro
principalmente em Paulo Freire e outros intelectuais como Luiz Fiori
(exilado no Chile), além de Padre Juan Luís Segundo do Uruguai,
Plínio de Arruda Sampaio, Paulo de Tarso, Romanelli e outros
brasileiros, todos exilados no Chile.

2. 6 - O papel do Assistente Eclesiástico na Vida do Movimento

Depois do nível paroquial, a JAC se organizava em âmbito 
Diocesano, onde a Coordenação, em geral, era constituída por 
militantes, com experiência de Base (trabalho nas paróquias) e por 
um sacerdote, denominado Assistente Eclesiástico. No âmbito 
paroquial, era o Pároco que desempenhava este papel. 

A posição do Padre, dentro do Movimento, era bem diferente da 
que ele assumia em outras Organizações Católicas. 

O Assistente Eclesiástico não era o Diretor do Grupo Jacista, ou 
aquele que dirigia as reuniões. Era, antes de tudo, um educador, 
aquele que, ao lado dos jovens, os ajudava a aprofundar a Fé, pelo 
estudo e reflexão das Escrituras, e a descobrir a forma prática de 
inserir a Doutrina no dia a dia da vida. Os jovens aprendiam com o 
Sacerdote e este, também, aprendia com os jovens. Essa troca profícua 
de conhecimento e de experiências, muitas vezes levava à 
reformulação de certos aspectos da Pastoral Paroquial, de forma a 
torná-la mais eficaz e mais de acordo com a realidade. 

151 



As reuniões eram um espaço de crescimento mútuo, onde todos, 
leigos e sacerdote, tinham o que dar e o que receber. 

Lições de vida qualquer um pode dar, desde que tenha conteúdo 
interior suficiente para transmiti-las; isto os militantes tinham 
bastante. Na sua simplicidade e firmeza, mas também na 
profundidade de suas ponderações e reflexões, os militantes 
conseguiam, muitas vezes, importantes mudanças de postura, não 
s6 entre os jovens e pessoas da comunidade, mas, também, entre os 
sacei:dotes com os quais trabalhavam. 

O valor do trabalho em Equipe, da divisão de tarefas, da 
importância de se confiar na capacidade da Juventude Rural, era 
algo bastante novo e importante, não s6 para sacerdotes, mas também 
para os padrões da época em que a JAC foi implantada no Brasil. 

Sacerdotes e Seminaristas, em geral, eram preparados para dirigir 
Par6quias e leigos. Na Ação Cat6lica especializada eles tinham, 
sobretudo que ouvir. Ouvir leigos, que eram os verdadeiros 
responsáveis pelas ações que se desenvolviam em diferentes níveis. 
Cabia, no entanto, aos Assistentes, o importantíssimo papel de 
educadores desses mesmos leigos, de ajudá-los, a partir das lições do 
Evangelho, a ser fermento na massa; aprofundar a reflexão, com 
visitas a uma ação o mais eficaz possível. Daí a necessidade e a 
importância de se ter Assistentes preparados para acompanhar o 
trabalho do Movimento em todos os níveis. 

Arlindo Sandri, em seu depoimento, escreve: 
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O papel dos assistentes sempre foi muito importante, sobretudo no 
início do movimento. Em geral, eles sempre souberam se manter na 
posição de "assistentes" e privilegiar a autonomia e iniciativa dos 
militantes e dirigentes. Uma frase que me marcou para sempre, foi a 
de que éramos "um movimento de jovens, para os jovens e pelos jovens". 
Dada a simplicidade da formação da maioria dos membros do 
movimento, o assistente sempre foi um apoio nesse campo. No meu 
caso, foi muito importante o que recebi dos padres Ermilo, Caramuru 
e Colombier. Eles deram um empurrãozinho e a gente se largava a 

caminhar com os próprios pés. 

Desde cedo o Secretariado Nacional da JAC se preocupou com 
a formação dos Assistentes Eclesiásticos. Eles não s6 participavam 
dos Encontros do Movimento, em diferentes níveis, mas, sempre 
que possível, tinham reuniões específicas. 

Com a finalidade de quebrar um pouco o isolamento em que 
viviam os párocos rurais à época, década de 50, seja pela grande 
extensão de muitas Par6quias, seja pela dificuldade dos meios de 
comunicação e transporte, em várias Dioceses foram criadas Equipes 
de Padres Rurais. A periodicidade das reuniões variava de acordo 
com a realidade local, mas eram sempre um momento de oração, 
estudo e troca de experiÊncias de muita validade. 

Dioceses imensas e distantes, como Oeiras no Piauí tinham, já 
na década de 50, sua Equipe de Padres rurais. 

O Primeiro Encontro Nacional de Assistentes de JAC, realizado A 
J em Miguel Pereira, RJ, em junho de 1966, enfatizou a necessidade f
{ da formação de Equipes Sacerdotais que poderiam abranger várias 

Par6quias. Elas contribuiriam para quebrar o isolamento dos Padres 
rurais e, ao mesmo tempo, para criar uma pastoral missionária, 
adequada ao meio rural, num esforço de formar cristãos que se 
fizessem presença num mundo em transformação. 

Na realidade, embora um pouco empiricamente, as primeiras 
Equipes de Sacerdotes rurais tiveram esse mesmo objetivo. 

Sempre com a intenção de ajudar a preparar Assistentes 
competentes, o Secretariado Nacional da JAC procurou favorecer 
a criação de Equipes de Seminaristas, que se reuniam para estudar os 
objetivos e a metodologia, recebiam as publicações do Movimento 
e participavam de Encontros em diferentes níveis. 

Houve Equipes que funcionaram nos Seminários São José no 
Rio de Janeiro, em Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, 
Fortaleza, no Ceará, Viamão, no Rio Grande do Sul, assim como 
no Colégio Pio Brasileiro em Roma. 

Essas Equipes tiveram um importante papel na formação de 
futuros Assistentes, e permitiram que muitos Seminaristas, desde 
cedo, se familiarizassem com a vida do Movimento. 

Diz Militino Leite da Cunha, do Rio Grande do Norte: 
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Meus primeiros contatos com a JAC foram como seminarista de 
filosofia, depois de teologia, no seminário arquidiocesano de São José, 
no Rio de Janeiro, entre 1952 e 1957. Éramos um grupo da diocese de 
Mossoró (RN), como de outras dioceses, inclusive de Porto Nacional. 

Ordenado Sacerdote em 1957, seu primeiro trabalho pastoral foi 
como Coadjutor e depois Vigário de Caraúbas, RN, onde havia um 
núcleo de Pré-JAC, e depois de JAC feminina. Nesta secção era 
militante Eridante Paiva, que veio a integrar a Equipe Diocesana e a 
dos Secretariados Regional Nordeste e Nacional. 

Ainda em Caraúbas, Militino foi nomeado Assistente Diocesano 
da JAC de Mossoró, RN, em substituição ao Padre Raimundo 
Caramuru Barros, enviado ao Rio de Janeiro, como Assistente 
Nacional do Movimento. 

Em 1968, Militino voltou ao estado leigo. 
Hoje, concluindo seu depoimento, ele diz: guardo as melhores 

recordações da ]AC. Ela me ajudou muito a desempenhar melhor minha 
missão como sacerdote. 

Dom Epaminondas Araújo, hoje falecido, primeiro Bispo de Rui 
Barbosa, Bahia, e depois de Palmeira dos Índios, Alagoas, foi 
Assistente Paroquial de JAC em Alagoa Grande, Paraíba. 

Diz ele em seu depoimento: 

Fui conquistado para a Ação Católica, quando era estudante no 
seminário arquidiocesano da Paraíba. Nos últimos anos do curso 
teológico, tive aulas sobre o apostolado leigo organizado, dadas pelo 
Reitor, Monsenhor José T ibúrcio. Ele soube entusiasmar os seus alunos 
para a ação católica. Naquele tempo, comecei também a ler os livros 
que tratavam do assunto. De modo especial, o meu entusiasmo 
aumentou ao ler os Elementos de Ação Católica, de Alceu Amoroso 
Lima. 

Como Pároco rural, o então Padre Epaminondas, passou pelas 
Paróquias de Araruna, Guarabira e Alagoa Grande, todas no Estado 
da Paraíba. 
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Em Alagoa Grande, em 1954, organizou uma secção jacista, da 
qual fizeram parte Ignácia Maria da Conceição, além de Zezinha, 
que ainda vive na cidade, Maria Helena e Maria Stella que hoje moram 
em Juarez Távora, Paraíba, e N azinha Oliveira, atualmente residindo 
em Campina Grande, na Paraíba. 

Diz ainda o mesmo depoimento: 

Depois dos primeiros contatos com as jovens da cidade e do meio 
rural, aproveitei o carnaval de 1954, para fazer um encontro com as 
jovens que eu já conhecia. Pela manhã falava sobre a vida cristã. À 
tarde ia passando noções sobre o apostolado que elas poderiam realizar 
no seu meio. 
O Senhor do Reino abençoou. Começaram as reuniões para o estágio. 
As meninas do interior conseguiram uma casinha na cidade, para virem 
no sábado e passarem o domingo, a fim de assistirem as reuniões e 
participarem da missa dominical. Depois de um ano, a maioria das 
jovens já se dedicava ao trabalho missionário nos sítios e fazendas ... 
Foi para esse grupo que escrevi um Caderno de Ação Católica Rural. 

Eis o que diz o Padre Djalma Rodrigues de Andrade, Assistente 
da JACF de Floriano, Piauí, na década de 50: 

Conheci a JACF, da qual me tornaria assistente paroquial durante cerca 
de dez anos, nas décadas de 50/ 60, graças a contatos com movimentos 
de Ação Católica, ainda aluno de teologia na pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma, onde me ordenei padre a 25 de fevereiro de 1956. 
Ordenado padre, e antes de regressar ao Brasil, tive um contato salutar 
e intimo com a JOC, participando de um pequeno (mas 
importantíssimo) treinamento de 15 dias, numa casa de formação 
mantida pela JOC Internacional, em Tournepe, Bélgica. Foi um banho 
de mística de ação católica, iniciado com palestra memorável de 
Monsenhor Cardjin da qual, entre outras coisas, guardo a afirmação 
de que seus trabalhos com os jocistas, o fizeram desaprender de rezar 
no singular. 

De volta ao Brasil, rumo à Diocese de Oeiras, no Piauí, Djalma 
passou pelo Rio de Janeiro e, nesta ocasião, manteve contato com 
as Equipes Nacionais dos Movimentos de Ação Católica 
Especializada, inclusive a JAC. Os contatos continuaram até o final 
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dos anos 50. Dionaura Camargo, então dirigente daJACF de Nazaré 
da Mata, em Pernambuco, foi ao Piauí e ajudou a m1c1ar o 
Movimento em Floriano. E continua o depoimento: 

Lembro-me, emocionado, das nossas reuniões à sombra da mangueira, 
no sítio do Sr. Joca Viana, para quem trabalhava o pai de Anita, uma 
das jacistas. Dali partiu para um belo trabalho de evangelização, que 
se irradiaria rapidamente. 
Dionaura Camargo voltou a visitar a equipe jacista e cada visita era 
oportunidade para a realização de dias de estudo e outras atividades 
do movimento. 
A partir da experiência da JACF, também se organizaram em Floriano, 
a JEC e a JOC, esta com colaboração de Joaquim Accioly, da equipe 

nacional daquele movimento. 

Concluindo, diz o Padre Djalma, 

Quero terminar esse depoimento, falando de mim: do que a JACF, do 
que a ação católica em geral deixou para mim. Creio que posso dizer 
como o Monsenhor Cardjin, que aprendi com meus jovens militantes 
a rezar no plural... 
No limiar de meus 50 anos de padre, reconheço ser uma graça 
inestimável o meu encontro com a Ação Católica, especialmente com 
a minha querida JAC. De militantes entusiastas assim, de sua juventude 
e de seus sonhos aprendi o entranhado amor que devoto à Igreja, aprendi 
a planejar, a manter-me paciente no caminhar da história, a alimentar

me de esperança. Foi bom. Valeu! 

Ao se falar em JAC no Brasil, não se pode esquecer algumas 
pessoas que já faleceram, mas deixaram sua marca na vida do 
Movimento. 

Recordamos de modo especial, o Padre José Luiz Silva, do Rio 
Grande do Norte, Padre Zé Luiz como era conhecido; Monsenhor 
Expedito Sobral de Medeiros, o Monsenhor Expedito, de São Paulo 
do Potogi, RN; Padre Antônio Dantas Vilela, de Serra Caiada, RN. 
Todos da arquidiocese de Natal, RN; Padre Francisco José de Castro 
Ramos, Vigário de Apuiarés (CE), assistente arquidiocesano de 
Fortaleza e pioneiro na implantação do Movimento no Estado, na 
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década de 50. Com sua tradicional tranquilidade, ele costumava dizer: 
"às vezes, na vida, é preciso dar um passo atrás para poder dar dois 
adiante". 

Na região do agreste pernambucano, o Movimento cresceu graças 
ao apoio dos Bispos Dom Carlos Coelho e Dom João de Sousa 
Lima, e os padres Mário Leitão, de Ororó (PE) e Gentil Diniz, de 
Limoeiro (PE), que deixou a Paróquia ao ser nomeado Bispo de 
Mossoró (RN), 

Também de Nazaré da Mata saiu o Padre Otávio Aguiar, pároco 
de Limoeiro (PE). Na década de 50, ele foi o primeiro Assistente 
Nacional da JAC. Sua liberação para o cargo não foi fácil de ser 
obtida, sendo necessária a intervenção do então Núncio Apostólico, 
Dom Armando Lombardi, para que isto acontecesse. Essa dificuldade 
decorria não somente da falta de Sacerdotes existente no Brasil, mas 
também do fato que, à época, ainda não se dava muito valor ao 
movimento de jovens rurais. Não se acreditava muito nas 
potencialidades do camponÊs. Padre Otávio Aguiar deixou de ser 
Assistente Nacional quando foi nomeado Bispo Auxiliar de São 
Luiz (MA). 

A juventude rural não tinha voz nem vez, mesmo dentro de alguns 
setores da Igreja da época. Essa realidade só começou a mudar um 
pouco, na medida em que a JAC foi se firmando, pela seriedade de 
seu trabalho. 

No sul, Padre João Basco Luiz Schio, realizou importante 
trabalho no município de Antônio Prado (RS), sendo depois 
nomeado Assistente Diocesano de Caxias do Sul, Assistente 
Nacional da JAC e do Secretariado Latino-Americano do 
Movimento. 

Em 1956, graças ao interesse e dedicação do Padre Gilberto Vaz 
Sampaio, o Movimento começou a ser implantado na Bahia, a partir 

' ' l ' 1 ' da Diocese de Amargosa. A epoca, e e era responsave por tres
Paróquias predominantemente rurais: São Miguel das Matas, Laje e 
Mutuípe. Em 1958 foi realizado o Primeiro Encontro Diocesano de 
Assistentes. 
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Numa região em que as distancias eram grandes e os meios de 
transporte bastante difíceis, havia um Encontro Diocesano anual, 
o que permitia um maior entrosamento entre as secções.

Padre Gilberto respondeu ao questionário enviado a fim de colher
subsídios para a elaboração da história da JAC e enviou farta 
documentação sobre a vida do Movimento na sua região. 

No início de 2008, Padre Gilberto Vaz Sampaio faleceu, vítima 
de um acidente de automóvel, mas deixou sua marca na vida de 
muitos jacistas e de muitas pessoas que o conheceram. 

Na década de 50, destacou-se na Diocese de Campanha (MG), 
como Assistente Diocesano, o Padre José Resende Bueno, já falecido. 

Entre os Bispos, além da figura ímpar de Dom Helder Câmara, 
não se pode esquecer Dom José de Medeiros Delgado, na épôca 
Bispo de Caicó (RN), que em 1947, na região do Seridó, sertão do 
Rio Grande do Norte, organizou os primeiros grupos jacistas do 
Brasil, com jovens filhas de pequenos agricultores. 

Na década de 50, Dom Fernando Gomes, então Bispo de Aracaju, 
muito favoreceu a implantação da JAC em Sergipe, sendo pioneiros 
nesse trabalho os padres Mario Reis, do município de Japaratuba, e 
João Lima, da Paróquia de Frei Paulo. 

Mais tarde, já nos anos 60, como Arcebispo de Goiânia, Dom 
Fernando continuou apoiando o Movimento, quando João Seibel 
(RS) e Dalva Santana (RN), foram implantar os primeiros Núcleos 
Jacistas em Goiás. 

A dedicação, empenho e entusiasmo de Dom Edmundo Luiz 
Kunz, Bispo Auxiliar de Porto Alegre, e Assistente Arquidiocesano 
da JAC, muito contribuíram para a expansão do Movimento no 
Rio Grande do Sul. 

Além de trabalhar com os militantes, assistentes e seminaristas 
de Viamão (RS), Dom Edmundo também exerceu influencia muito 
positiva junto a vários de seus colegas Bispos no Estado. 

Para ajudar a implantação do Movimento, Dom Edmundo 
publicou Por onde iniciar a ]AC, em 1958, ]AC, Uma juventude
nova para o mundo Rural. 

Diz João Seibel, referindo-se a Dom Edmundo, ele 
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acompanhava as principais atividades daJAC. Também se preocupava 
em acompanhar os militantes em formação. Com certa frequência, 
vinha em casa, e quando estava na roça, ia lá conversar e saber das 

novidades, demonstrando interesse pelo crescimento do trabalho. 

Alguns Assistentes ainda se encontram entre nós. Também eles 
por sua dedicação e trabalho, muito contribuíram para o progresso 
do Movimento em determinada época. 

Nas Paróquias por onde passou o Padre João Penha Filho, já 
falecido, se dedicou, com afinco, à formação de grupos jacistas, 
sobretudo de JAC masculina, no Rio Grande do Norte. 

Sobre sua experiência como Vigário de São José do 
Campestre ele diz, que a ]AC modificou a estrutura da paróquia. Ali
nós víamos rapazes e moças movimentar a comunidade. 

Na década de 50 os Padres Rui Barreira Vieira, de Areia, 
Epaminondas Araújo, de Alagoa Grande, e José Fidelis, de Sol�ea, 
foram os pioneiros na implantação da JAC no Estado da Para1ba. 

Dada a carência da população, principalmente quanto à educação 
e saúde, houve uma preocupação em implementar ações que 
ajudassem a solucionar esses e outros problemas. 

Além dos cursos de alfabetização, o padre Rui criou a Escola 
Doméstica de Remígio, que desempenhou importante papel para a 
promoção humana daquela comuni�ade e ?�s vizinhas. . . . . Em Remígio vivia Rita Carlos de Lima (R1tmha) que, por m1c1at!va
do Padre Rui, participou de um curso de tecelagem em Campma 
Grande, (PB). De volta a sua comunidade, tornou-s� _P:of�ss_o� de
tecelagem na Escola Doméstica, onde começou sua rruhta�c1a Jac1sta. 

Hoje, Remígio é município, mas certamente, muito de seu 
desenvolvimento se deveu a ação da JAC. 

No Rio Grande do Sul, Monsenhor Ermilo Weizenmann, ex
assistente Arquidiocesano da JAC de Porto Alegre e o Padre Júlio 
Antônio Giordani de Caxias do Sul, ainda participam de encontros 
de ex-jacistas, demonstrando que o tempo não conseguiu apagar 
seu interesse pelo Movimento. 
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Capítulo 3 

A JAC Adolescente 

Maria do Socorro de Morais Cavalcante 

Responsóvel Nacional pela JAC Adolescente 

A JAC Quventude Agrária Católica) assentava sua base de reflexão 
e ação em temas que envolviam questões mais relacionadas com a 
juventude rural, tais como: vocação, profissão, casamento, técnicas 
e políticas do mundo agrário, atualidades sócio econômicas do país, 
os jovens no mundo de hoje, etc. 

A JAC ADOLESCENTE surgiu como um movimento da Ação 
Católica das Adolescentes do meio rural. Sentiu-se que as 
adolescentes estariam mais interessadas em assuntos que lhes 
tocassem mais de perto como as transformações físico-emocionais, 
o autoconhecimento, a vida em grupo, as amizades etc. Assim,
atendendo aos imperativos dessa faixa etária no que se refere à
necessidade natural de agrupamento e, seguindo os mesmos
princípios e a mesma estrutura organizacional da JAC, foram
surgindo os primeiros núcleos do Movimento entre adolescentes,
por volta do ano de 1961, na Paróquia de Taipu - Rio Grande do
Norte, sob a assistÊncia do seu Pároco, o grande e entusiasta padre
José Luiz Silva. Gradativamente outros núcleos foram surgindo em
outras Paróquias do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Maranhão, Piauí e Bahia, se expandindo assim pelo
nordeste inteiro e por outros Estados do Brasil, notadamente no
Rio Grande do Sul.

A estas alturas o Movimento já estava nas bases e para melhor 
garantir a unidade nos princípios e metodologia foi necessário haver 
uma Coordenação Nacional com sede também no Rio de Janeiro. 
A primeira Coordenadora foi Maria do Socorro Morais vinda da 
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JAC da Paraíba, em 1963, com a tarefa de elaborar um programa de 
orientação das ações a nível nacional e promover nucleações, ou a 
instalação de novos grupos nas diversas Paróquias do país. 

Quem Eram? Como Viviam? Qual o Contexto? 

A adolescência, segundo vários estudiosos do desenvolvimento 
humano, é a fase da vida que vem depois da inflncia e antes da 
juventude, começando por volta dos 12 anos de idade terminando 
por volta dos 18 (dezoito). Estudos mais recentes criticam esta 
abordagem dizendo que as palavras adolescência e juventude não 
têm uma definição precisa na práti�, ou seja, no senso comum o 
termo jovem é mais usado para os que passam da puberdade. 
Adolescência não é uma fase natural do desenvolvimento humano, 
mas um derivado da estrutura sócio econômico e cultural, neste 
caso não se tem adolescência e sim adolescentes. 

Os critérios para caracterizar as adolescentes rurais na época em 
que o movimento surgiu foram os de natureza estritamente 
psicológica, definindo-as como pessoas que vivem uma determinada 
fase do desenvolvimento humano, com características físicas, 
atitudes, comportamentos e reações próprias da idade e herdadas 
geneticamente. 

Certamente essa compreensão exerceu forte influência na 
elaboração dos conteúdos, dos programas e em toda a orientação 
dada aos grupos de base. As adolescentes rurais, na época, tinham 
uma vida simples. Estudavam, se havia escola por perto, e ajudavam 
nos afazeres domésticos, na lavoura, na criação de animais e em 
alguns lugares, se iniciavam no artesanato. 

Suas diversões ou lazer resumiam-se em participar das realizações 
festivas da paróquia e da comunidade. O mundo para elas, 
praticamente fechava-se na dimensão local ou municipal. Conhecer 
a capital do seu Estado, ir a uma praia, ou seja, ver o mar, era um, 
privilégio de muito poucas. 

Não obstante, a vida interativa era muito intensa, provocada pela 
necessidade de visitarem umas às outras, participarem dos eventos 
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familiares e paroquiais (batizados, casamentos, aniversários, novenas, 
quermesses, etc.). 

Residiam em localidades bem menos desenvolvidas do que as de 
hoje. Na década de 60 poucas comunidades principalmente do 
N ardeste do país tinham luz elétrica, água tratada, telefonia e ruas 
calçadas. As notícias chegavam somente através do rádio e via 
pessoas que viajavam para os centros maiores em busca de trabalho 
e de lá traziam as novidades. Nesse contexto, nossas adolescentes 
rurais eram pessoas pacatas, com poucas oportunidades para 
desenvolverem suas formas de expressão. 

A comunicação a disdncia, para as que puderam frequentar a 
escola, era feita através de cartas, o que favoreceu bastante a escrita. 
As relações familiares, com base na autoridade dos pais, tinham como 
resultado atitudes de obediência e passividade entre elas. Eram, no 
entanto, pessoas alegres, dispostas ao aprendizado de tarefas 
domésticas e de qualquer conhecimento disponível. 

Finalidade e Dinâmica de Ação 

A finalidade da JACF ADOLESCENTE era a promoção das 
adolescentes do ponto de vista individual, social e espiritual. Como 
movimento de ação católica, adotava também o método VER -
JULGAR - AGIR que possibilitava uma sistematização das 
atividades das jacistas e, sobretudo concorria para o despertar da 
consciência e formação crítica da vida e da realidade concreta. As 
ações eram sempre respaldadas por duas ou mais reuniões ordinárias 
mensais para revisão das atividades, aprofundamento espiritual, 
análise das situações e planejamento. 

Na primeira reunião do mês, com auxilio do programa, a 
dirigente da secção tratava do assunto do mês e promovia a discussão 
do mesmo à base da analise de fatos, preparando assim o VER no 
meio. O VER era nada mais nada menos do que um processo de 
investigação e de descobertas. De acordo com o objetivo e com o 
tema a ser trabalhado, cada militante tinha a incumbência de 
observar sua realidade local e trazer para a próxima reunião (a 
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segunda do mês), os casos e ou situações detectadas e que seriam 
analisadas (JULGAR) pelo grupo. 

A segunda reunião consistia, pois na analise dos fatos, sempre a 
luz da palavra de Deus. O fato concreto era comentado vendo-se 
nele o que havia de positivo e negativo. A seguir pensava-se 
conjuntamente no AGIR, ou seja, o que fazer diante da situação em 
questão. Nessa reunião planejava-se, portanto, as ações tanto 
individuais quanto grupais, na forma de propósitos individuais e 
atividades no meio. Atendendo às características dessa faixa etária a 
JACF ADOLESCENTE tinha em sua estrutura um clube - o Clube 
da Amizade, constando de três departamentos: o Departamento de 
Lazer, o Departamento de Cultura e o Departamento de Orientação 
Doméstica. Cada Departamento tinha objetivos e atividades 
específicas, funcionando como um instrumento para dinamizar a 
comunidade, oportunizar a vivência grupal, o divertimento, a união, 
o aprendizado de novos conhecimentos, o desenvolvimento de
habilidades. Em resumo, buscava atingir os objetivos do movimento,
pondo em prática as propostas do AGIR. O programa constava de
um roteiro de ação para o ano todo e era de abrangência nacional.
Seu tema central era fruto da participação das militantes de base que
respondiam questionários elaborados pela coordenação nacional,
com esta finalidade. Eram temas que se voltavam para questões do
autoconhecimento, para o conhecimento do outro e do meio, para
a vida familiar e comunitária e para a vida estudantil. Cinco
Dimensões caracterizaram a JACF Adolescente.

Dimensão cristã 
Por ser um movimento da Igreja católica pode-se dizer que era 

um trabalho de apostolado leigo, na medida em que se planejavam e 
realizavam atividades à luz da palavra de Deus procurando-se 
responder aos seus apelos. 

Dimensão social 
Toda ação era movida por inter-relações pessoais e bastante 

interação com o meio. O Clube da Amizade, atendendo às 

110 

características psicossociais próprias da idade, promoveu grande 
sociabilidade entre as jacistas adolescentes. 

Dimensão política 
Esta dimensão também estava presente no trabalho da JACF 

ADOLESCENTE por- quanto o método VER- JULGAR - AGIR 
possibilitava, mesmo que modestamente, um olhar crítico da 
realidade e um posicionamento frente aos problemas que detectavam 
na localidade. Ela levava a formar a consciência de que a atuação de 
cada uma, precedida das análises e reflexões, contribuíam para o 
crescimento pessoal e a melhoria de algumas condições do meio em 
que v1v1am. 

Dimensão Educativa 
As ações implicavam num movimento de ação - reflexão - ação. 

Toda atividade era planejada em grupo, pensada conjuntamente, 
assim como passava por um processo de avaliação. 

Eram questões sempre postas durante o final de cada reunião e 
ou realização e que produziam, paulatinamente, mudanças de 
atitudes, aprendizagem cognitiva, sociais e políticas. Era, sem dúvida, 
um processo de formação na ação. 

Dimensão Participativa 
A participação era um princípio básico na dinâmica da JACF 

ADOLESCENTE. Havia um dirigente no núcleo que tudo fazia 
em comum, dividindo tarefas entre os membros do grupo, e assim 
todas contribuíam de acordo com as habilidades e possibilidades de 
cada uma. A própria elaboração do programa nacional e outras 
atividades mais abrangentes tais como, encontros diocesanos e 
regionais eram fruto dessa participação das bases que enviavam 
sugestões através das cartas e levando as sugestões e opiniões dos 
companheiros de base. 
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Significado desse Movimento para as Adolescentes Rurais 

A JAC ADOLESCENTE foi um movimento em que as 
adolescentes tinham muita satisfação em dele participar. Surgiu 
como algo novo na vida delas que ensejou novas perspectivas de 
vida à medida que: 

· aprenderam a ver as pessoas e o mundo na perspectiva humana,
social e cristã; 

· aprenderam as formas da boa convivência em grupo, na família
e no meio, respeitando as ideias e diferenças dos outros; 

· tiveram a oportunidade de conhecer melhor a sua realidade e de
participar das realizações em seu meio; 

· tornaram-se pessoas mais felizes, dinâmicas e participativas;
· desenvolveram o desejo e a coragem de buscar sempre o melhor

para si e para sua comunidade com a convicção de que, nada se 
conquista sozinho. 

Encontro Estadual de JAC - Frederico Wesfalen - RS 1967 
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Capítulo 4 

Publicações: 
Instrumentos de Formação, 

Intercâmbio 
e Atuação dos Jacistas 

A JAC, no decorrer do tempo, foi criando vários instrumentos 
de formação para ajudar os militantes. Essas publicações visavam 
ajudar os jacistas nas reuniões e outras atividades, bem como na sua 
formação. 

4.1 Correio Rural 

Nascimento e Consolidação deste Jornal 

Francisca Maria Carneiro Baptista 
José Alaí de Souza 

O Correio Rural foi uma publicação periódica daJAC Quventude 
Agd.ria Católica) que surgiu em 1951. Tinha como objetivo 
promover o interdmbio de experiências e ideias voltadas para a vida 
rural, socializando as boas ações que eram realizadas na base, nos 
núcleos e/ ou paróquias, para servirem de estímulo a outros/ as que 
buscavam também a melhoria de vida da população do campo, 
principalmente dos jovens. 

Assim, ele surgiu como instrumento de formação e informação 
para os militantes da JAC nas diferentes localidades por este Brasil 
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afora, onde este movimento de Ação Cat6lica ia se expandindo e 
aprofundando. 

Um pouco da sua história 

Seu surgimento foi incentivado por Dom Helder Câmara, na 
época bispo auxiliar do Rio de Janeiro e grande provocador do 
t,,rabalho com a juventude rural. Iniciou-se o trabalho com apenas
Angela Neves atuando em plano nacional. Dom Helder conseguiu 
umas pessoas voluntárias para colaborarem na elaboração do 
Correio Rural, ajudando, assim, a Ângela, naquele trabalho. Foram 
elas Ana Arruda, então estudante de jornalismo e Lígia Barcellos, 
assistente social, que dedicaram parte do seu tempo livre a organizar 
tal publicação. 

O trabalho dessas pessoas foi muito importante, sendo que Ana 
Arruda permaneceu até se formar em jornalismo e Lígia Barcellos 
até a realização do Congresso Internacional de Lourdes-França. 

Em 1959, acrescentou-se a este grupo a colaboração, também 
voluntária, de Francisca Maria Carneiro, que via naquele trabalho 
um sentido novo para sua vida no Rio de Janeiro. Provinda da zona 
rural e JAC da Bahia, ali se achava, fazendo universidade (o curso 
de Letras), e, para ela, colaborar com aquele jornalzinho era um 
exercício prazeroso e significativo. 

Esta publicação iniciou-se em folhas de papel ofício 
mimeografadas, com 4, 8 ou 12 páginas, progressivamente. Em 1958, 
tornou-se uma revista, de 20 páginas. Em 1960, na preparação do 
Congresso Internacional de Jovens Rurais em Lourdes, passou a ter 
forma de jornal, com secções específicas dedicadas a: reflexões do 
evangelho na vida, cooperativismo e associações, problemas rurais 
como reforma agrária, notícias da JAC na base e troca de experiÊncias 
- não s6 de militância evangelizadora, mas, também, de receitas, de
artesanatos, de campanhas e festas de colheita. Muito se aprendeu
com tudo isso.

Para o Congresso Internacional de Lourdes, um evento muito 
marcante para a JAC no Brasil e no mundo, fez-se um número 
especial do Correio Rural com as notícias e encaminhamentos do 
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mesmo. Era uma espécie de "devolução" ou de prestação de contas 
à base militante, que tanto tinha contribuído para que 30 
representantes do Brasil se fizessem presentes naquele Congresso, 
na França. 

A partir daí, o Correio Rural também tomou um novo impulso. 
Com a ajuda do Pe. Raimundo Caramuru Barros, então assistente 
nacional, dividiram-se as responsabilidades e organizou-se melhor a 
elaboração daquele jornal, passando Francisca Maria Carneiro - não 
mais como simples voluntária - a responsabilizar-se pelo mesmo, 
na organização e distribuição das matérias nas páginas, na sua 
editoração e expedição para as diferentes regiões do Brasil, onde havia 
JAC. 

A expedição era feita em mutirão. Todos na equipe colaboravam 
no empacotamento dos jornais, virando, às vezes, a noite para 
concluir, a fim de, no dia seguinte, por no correio. Num sistema de 
"assinatura anual" ou venda avulsa, lá ia o Correio Rural, pelo correio, 
para vários "cantos do Brasil", do Maranhão ao Rio Grande do Sul. 
Os pacotes eram enviados para as par6quias ou para os/ as 
responsáveis nas mesmas. Estes e estas se encarregavam da 
distribuição ou venda, e até mesmo da leitura e discussão dos textos 
daquele jornal, em reuniões ou grupos de jovens, bem como do 
estímulo e recolhimento de novas contribuições em notícias ou 
artigos para o número seguinte. 

Aos poucos a elaboração do jornalzinho foi mudando e este 
passou a se constituir em um trabalho de toda a equipe nacional da 
JAC. Planejava-se junto, dividiam-se os trabalhos de redigir e buscar 
as matérias e dava-se um prazo, depois de se recolher a contribuição 
de cada um. A partir deste momento a pessoa responsável levava a 
cabo as tarefas de organização das matérias, impressão e editoração 
do Jornal. Em seguida, em regime de mutirão, se fazia a expedição 
para as Regiões, Estados, Paróquias, etc. Como fazia falta quando 
alguém viajava para a base sem entregar o seu artigo ... ou deixava a 
equipe nacional depois de anos de colaboração sistemática com o 
Jornal... A maior lição, portanto, deste trabalho, foi a demonstração 
concreta de um esforço coletivo. 
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Em 1962, o Correio Rural ganhou mais um colaborador direto 
na pessoa do jovem José Alaí de Souza, militante da JAC de Boa 
Saúde, no Rio Grande do Norte. Ele passou a fazer parte da equipe 
nacional da JAC, com a incumbência específica de cuidar do jornal 
juntamente com Francisca Maria Carneiro, que sairia em começo 
de 1964. José Alaí permaneceu com essa responsabilidade até junho 
de 1965. Foi então substituído por Vicente Ferrer Monteiro Costa, 
do Maranhão, no período de setembro de 1964 a janeiro de 1967, 
com a missão "jornalística" e divulgadora daquele jornal. 

Depois dele trabalharam na equipe nacional, com 
responsabilidade maior com o Correio Rural: Eridante de Oliveira 
Paiva, do Rio Grande do Norte, no período de fevereiro a maio de 
1967 quando assumiu Laurinda Silvestre, do Rio Grande do Sul e 
depois José Nicolau de Souza, do Rio Grande do Norte. Os serviços 
de paginação, revisão e impressão eram, no início, assumidos por 
voluntários (as). A partir de 1962, esses serviços ficaram a cargo do 
responsável. 

Depois de rever o conteúdo do conjunto de matérias e configurá
lo na gráfica com logotipos (fosse na Gráfica dos Salesianos ou na 
do Diário de Notícias do Rio de Janeiro), recorria-se a matérias já 
prontas para preencher todas as colunas, caso faltasse matéria. Esses 
eventuais "buracos" eram, assim, preenchidos com assuntos agrícolas 
ou notícias do governo brasileiro ou dos 6rgãos oficiais a favor da 
população do campo, veiculadas seja pelo Serviço de Informação 
Agrícola (SIA) seja pelos serviços de "extensão rural" e do 
cooperativismo. Assim, o Correio Rural sobreviveu até 1977, 
quando, já com uma tiragem de 25.000 exemplares, "a voz do povo 
teve que se calar" com a ditadura. Tudo era feito com muito cuidado, 
amor e capricho, pensando-se nos jovens da base que iriam ler e 
aproveitar. 

O conteúdo do Correio Rural, inicialmente sob as formas de um 
boletim e revista, tinha como objetivo a formação dos responsáveis 
pela JAC, auxiliando-os na sua militância e no desenvolvimento das 
atividades do movimento nos grupos de base. Com a sua 
transformação em jornal, o seu conteúdo passou a interessar também 
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a toda a população rural, mais precisamente, aos moradores das 
pequenas cidades e povoados, pequenos proprietários e trabalhadores 
rurais. A linha editorial do jornal era baseada na metodologia do 
movimento da JAC, o ver, julgar e agfr, possibilitando aos leitores, 
além do conhecimento das notícias e dos fatos, uma reflexão 
convidativa a uma ação. Com base nos jornais do início da década 
de 1960, percebemos que o conteúdo do Correio Rural noticiava e 
possibilitava uma reflexão voltada para uma ação, frente ao que estava 
acontecendo no país, principalmente, em relação aos fatos 
relacionados com o campo e à classe trabalhadora rural, buscando 
ao mesmo tempo, contribuir para a organização dos pequenos 
agricultores e trabalhadores rurais através da sindicalização, do 
cooperativismo e da participação política. Abaixo seguem cinco 
exemplos. 

Exemplos do seu conteúdo 

Exemplo 1 
O número 93, de dezembro de 1962, traz, na primeira página, a 

seguinte Mensagem de Natal: 

Somos milhões de agricultores espalhados em todo o Brasil, marcados 
pelo trabalho rude da terra, tostados pelo sol, açoitados pela chuva e 
pelo vento. Vivemos em condições pouco humanas de saúde, de cultura 
e de conforto. Somos esmagados por situações injustas de trabalho, de 
preços e de comércio. 
Deixados fora da vida social e política do país, começamos hoje a 
tomar consciência da situação em que nos encontramos e estamos 
dispostos a assumir nossas responsabilidades. Através do sindicato, da 
cooperativa, da ação política, queremos unidos, elevar toda a classe 
rural. O Natal é, para nós, uma festa de profunda esperança. Cristo -
Deus feito homem - quer fazer de todos nós homens verdadeiramente 

livres e filhos de Deus. 

Continuando, o referido exemplar do jornal traz, ainda, os 
seguintes assuntos: Família comunidade de amor, enfocando os 
principais problemas que as famílias rurais enfrentam e a sua 
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respo'nsabilidade na sociedade; Século XX - mundo de pobres, 
chamando a atenção para os aspectos da pobreza e da fome com 
suas causas e efeitos e incentivando a organização da classe rural. 
Em seguida aborda o tema Sindicatos Rurais - nova portaria, 
tornando conhecidos os principais aspectos da legislação sindical e 
chamando a atenção dos trabalhadores rurais para a sua organização 
em sindicatos; Plebiscito - presidencialismo x parlamentarismo, 
falando sobre o plebiscito de 06/01/1962, mostrando a diferença 
entre os dois regimes e a necessidade da população participar da 
vida política do país, de forma consciente; Concílio - balanço de 
uma etapa, mostrando a necessidade e o esforço de renovação da 
Igreja Cat6lica. 

Exemplo 2 
O exemplar de número 102, setembro de 1963, tem como 

principal manchete: A Juventude chamada a realizar as Reformas, 
referindo-se ao artigo da última página intitulado Jovens Rurais 
Preparam Mudança da Estrutura Agrária, sobre o Seminário de 
Estudos Socioeconômicos realizado pelaJAC, de 1 a 15 de setembro 
em Araruama, no Estado do Rio de Janeiro, com a participação de 
70 jovens rurais de todos os Estados onde a JAC atuava, além de 
representantes da Argentina e do Paraguai. 

Exemplo 3 
O Correio Rural18 tem como manchete de primeira página: 

Camponeses exigem terra para trabalhar. A referida matéria destaca 
as primeiras manifestações da classe trabalhadora rural pela posse 
da terra, começando por: 

Engenho Galileia em Pernambuco: Numa grande propriedade de 
plantação de cana de açúcar, há 8 anos deu-se o primeiro choque. 
Francisco Julião fundara as Ligas Camponesas, para defender os 
assalariados rurais das injustiças e maus-tratos que sofriam de seus 

18 Correio Rural. Número 106, ano 13, de março de 1964. 
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patrões. Rapidamente as Ligas se multiplicaram em outros Estados. 
Além de mostrar os conflitos pela posse da terra, que estavam 
acontecendo em vários pontos do país, o artigo faz as seguintes 
referências a um Decreto sobre a Reforma Agrária: "Agora, com o 
projeto da SUPRA a ser assinado pelo presidente da República, no dia 
13 de março, a disputa pela terra aumentará. 
A sindicalização rural que surgiu há poucos anos, hoje é uma força. 
Não são mais os agricultores isolados que se queixam. A união 
organizada é que os leva agora a marcharem decisivamente para a 

conquista da liberdade, da justiça e da igualdade. 

O país estava às vésperas do Golpe Militar de 1964. 
Outro artigo desse mesmo exemplar, que tinha como título 

"Reforma Agrária - Necessidade, Urgente e Perigosa", retrata bem a 
situação do momento: 

Os jornais diariamente trazem páginas cheias de notícias sobre questões 
rurais, que acontecem em todos os quadrantes do País. Os grandes 
proprietários, alarmados com a situação, armam sua defesa recorrendo, 
inclusive, à compra de fuzis e metralhadoras. Deputados, representantes 
da classe burguesa discursam nas Assembleias Legislativas e na Câmara 
Federal, acusando os camponeses com uma série de injúrias. Alguns 
latifundiários, tomados pelo medo da perda de seus privilégios, chegam 
a matar. Dezenas de camponeses em busca da justiça já doaram também 
a vida pela causa da classe. Do seu lado, lutam também alguns 
deputados, que buscam na tarefa mais árdua a mudança das estruturas. 

E o artigo termina: 

Mudaremos as estruturas ultrapassadas do País, e as novas que 
criaremos não fracassarão, pelo contrário, se constituirão no 
sustentáculo autêntico da justiça social, do bem-estar geral e da garantia 
de liberdade, que até hoje só existe para um pequeno grupo privilegiado 
que soma menos de 10% da nossa população. 

Exemplo 4 
Depois do Golpe Militar de 31 de março de 1964, o jornal 

continuou com os mesmos prop6sitos, mas teve que se adaptar às 
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exigências do momento. Seu conteúdo passou a dar mais ênfase à 
legislação para o meio rural e aos documentos oficiais da Igreja. 

Na primeira página do Correio Rural número 107, de abril de 
1964, logo abaixo de uma foto de Dom Helder Câmara, o jornal 
trazia a seguinte chamada: 

... não venho ajudar ninguém a se enganar, pensando que basta µm 
pouco de generosidade e assistência social. Sem dúvida, há misérias 
gritantes diante das quais não temos o direito de ficar indiferentes ... 
Não vamos pensar que o problema se restringe a algumas pequenas 

reformas ... 

A Mensagem de posse de Dom Helder, como Arcebispo de 
Olinda e Recife, foi apresentada na Íntegra. Aquele jornal trouxe, 
ainda, artigos sobre cooperativismo e sindicalismo, mas não falou 
em Reforma Agrária. Com o tÍtulo A Revolução Brasileira, o Golpe 
Militar foi noticiado, como nos demais jornais da época, sem 
nenhuma opinião expressa. Apenas dizia-se, no final do artigo: 

O povo, os trabalhadores da cidade e do campo anseiam por um Brasil 
melhor, por reformas que respondam às necessidades dos que clamam 
por dias melhores e por justiça. A voz dos trabalhadores do campo e 
da cidade não pode deixar de ser ouvida e atendida, não pode deixar de 
receber as soluções do governo. Para isto, é necessário que o povo exija 
os seus direitos e que os sindicatos se coloquem a serviço do bem 
comum. 

Exemplo 5
Circulando sob a autocensura, o Correio Rural continuou falando 

sobre a necessidade de reformas com um enfoque diferente, como 
na manchete da primeira página do exemplar número 109, de junho 
de 1964: 
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A Igreja e os últimos acontecimentos", cuja matéria se acha na página 
central, apresenta um documento da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil sobre o golpe militar de 1964. O texto se inicia assim: "O 
Brasil foi, há pouco, cenário de graves acontecimentos, que 
modificaram profundamente os rumos da situação nacional." O 
referido exemplar do Correio Rural, na sua última página, traz um 
artigo com o tÍtulo "A marcha das Reformas", onde destaca: "Após as 

inúmeras cassações de mandato e de direitos políticos, esperamos que 
o governo federal marche firme para realizar reformas, visando estender
o bem comum a todo o povo brasileiro. O bem-comum e a justiça
social precisam vigorar na construção de um país em vias de
desenvolvimento ... A própria revolução, quanto ao seu êxito, está em
jogo, se não procurar atender às justas necessidades da população
brasileira

Podemos encerrar estes exemplos com a seguinte reflexão: Nesta 
época enquanto o jornalzinho circulava pelas comunidades do 
campo, muitos sindicatos de trabalhadores rurais estavam sendo 
fechados e dirigentes sindicais e lideranças rurais sendo presos, 
torturados, tidos como desaparecidos ou mortos. Estes 
acontecimentos, entretanto, não eram noticiados. 

Essa situação não significava que a equipe responsável pelo jornal 
estivesse de acordo com o golpe militar de 1964. Não estava! Foi, 
apenas, a forma encontrada e adotada para mantê-lo em circulação 
por mais algum tempo, durante a repressão da ditadura militar. Porém, 
lamentavelmente, sua voz se calou em 1974.

Considerações Finais 
O jornal Correio Rural tinha como lema Um jornal do campo,

feito pelo homem do campo. Fazia sentido dizer-se isso, pois o seu 
conteúdo era voltado para a população rural; seus artigos e matérias 
eram escritos por pessoas do meio rural ou de origem camponesa. 
Era editado pela Equipe Nacional da JAC para todo o país, sendo 
que, na década de 60, a maior circulação ocorria nos Es�ad

1

os �a 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piam, R10 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul, onde a JAC funcionava 
com maior intensidade, uma vez que sua divulgação e distribuição 
eram feitas através dos membros do movimento. Eram realizadas 
campanhas de assinatura e o jornal atingia as comunidades rurais, 
constituindo-se, na época, em muitos locais, como única publicação 
a que as pessoas da zona rural e dos pequenos povoados tinham 
acesso. 
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É lamentáveÍ a inexistência hoje, de um arquivo com a memória 
do Correio Rural, pois este se perdeu com a ação da ditadura. 
Dispõem-se, apenas, de alguns poucos exemplares para testemunhar 
o quanto ele c?ntribuiu para a formação de lideranças no campo,
para a º:garnzação da classe trabalhadora rural e para o 
desenvolvimento de pequenas comunidades rurais. 

O Correio Rural era, portanto, um instrumento de aprendizado 
de estímu!o à criação até mesmo literária, como poesias e paródia� 
e de crescimento das pessoas com ampliação de conhecimentos. 

A própria equipe nacional muito aprendeu sobre a vida no campo, 
bem como sobre Geografia e História. Era um instrumento de cultura 
que também desenvolvia o senso crítico dos elaboradores e leitores 
ampliava lhes a visão de gente, do Brasil e do mundo, viajando-s; 
por outras "terras", descobrindo-se nessas informações as 
semelhanças e diferenças, bem como o sentido daquilo que se é, se 
faz e se pensa. 

. (} <?orreio Rui:al teve essa missão e cumpriu bem a sua função
dmamica, evangelizadora e social. Quanta gente aprendeu com ele 
para a vida a não estar sozinho, mas a acreditar na força da união, 
do protesto, quando necessário, e da luta coletiva por dias melhores? 
Como instrumento escrito da militlncia, ele atingia um maior 
número de pessoas, não só os jacistas. Passou também "semeando 
a boa semente" pela população interiorana brasileira, que não tinha 
acesso a outros jornais. Em 1977, a Equipe Nacional da JAC foi 
dispersa, perseguida pelo regime político vigente, e a vida do Correio 
Rural se encerrou. Contudo, suas marcas ficaram por este Brasil 
afora_ em centenas de pessoas, que aprenderam suas lições e
exercitaram nele e com ele sua cidadania. 
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4.2 Outras Publica�ões 

Joana Guida Carneiro 

Na verdade, a principal publicação da JAC foi o Correio Rural 
por ter sido a primeira que surgiu e perdurou durante todos os anos 
de atuação daJAC no Brasil e pela sua abrangência, atingindo outras 
pessoas que não era� do Movimento. Contudo, diante das exigências 
da base, foram surgmdo publicações internas, periódicas ou não a 
fim de ajudar os militantes na sua atuação. 

' 

4.2.1 Programas anuais 

Constituíam o centro de atenção dos militantes e o ponto de 
partida das ações, para aquele ano, mantendo assim unidos os jacistas 
de um canto para o outro do Brasil, no esforço de ajudá-los nas 
reuniões, dias de estudos, (reflexões) e levá-los à melhor vivência do 
método (ver - julgar - agir) em cada ação desenvolvida. 

Os temas dos mesmos eram sugeridos pelos militantes da base. 
Exemplo: - Em busca do amor (1963 - 1964) 
- Construamos um mundo rural novo (1964 - 1965)
A vivência de cada Programa era de agosto a julho, pois os

encontros nacionais aconteciam em julho quando se definia o tema 
do próximo programa, após avaliar o programa anterior. 

4.2.2 Boletins Nacionais: "Fermento" e depois "Unidos no 
Ideal" 

Publicação Nacional, trimestral com o objetivo de auxiliar no 
desenvolvimento do programa, com sugestões de atividades tais 
como: Páscoa, Campanhas, dias dos Pais, Natal, dia das Mães, festa 
do Agricultor, etc. Além dessas sugestões havia notícias internas do 
Movimento, proporcionando o intercambio de experiências e 
estimulo entre os militantes nas Paróquias. 
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Os Regionais (Estados e Dioceses) também tinham seus boletins, 
assumidos em conjunto pelas Dioceses que os compunham. Eram 
publicações também trimestrais, que se preocupavam em apresentar 
uma linguagem mais regional, além de notícias interdiocesanas e inter
paroquiais. Exemplo: "Algo mais" - da Bahia (BA), "Nossa Folha" -
Alagoa Grande (PB), etc. 

4.2.3 Publicações não Periódicas 

Específicas de formação, complementando as anteriores. 
Exemplo: 
- Dos Quatro Cantos do Mundo - Livreto feito para divulgação

e preparação do Congresso de Lourdes, sobre o tema do mesmo: 
"Fome no Mundo". Visava a ajudar nas discussões dos militantes na 
base. 

- Cooperativismo - Surgiu como síntese de um seminário
realizado em Araruama (RJ), para orientar os jovens no agir junto 
aos agricultores. 

- Melhorar de vida - Pe. Elmas Feliciano - Apresenta o
pensamento da carta do Santo Padre Paulo VI, a todo o povo do 
mundo, sobre o "Desenvolvimento dos Povos" , numa linguagem 
que pudesse ser lida e entendida pelos agricultores do Brasil. Não se 
tratava de um resumo, mas de um contesto que levasse ao despertar 
para a consciência de seu valor de pessoas na Sociedade. 

- Revisão de Vida - Ajudava o jovem a uma reflexão voltada para
si, como pessoa, que faz a vontade de Deus, num contato consigo, 
com o outro e com o Criador. 

- Preparação para o Casamento - Objetivava orientar os jacistas
e demais jovens rurais, no sentido de se preparar melhor para uma 
vida a dois - o matrimônio. 

- Por onde Iniciar a JAC - Orientava os dirigentes jacistas que se
deslocavam para outros lugares, a fim de iniciar o Movimento. 

- JAC, Juventude Nova para o Mundo Rural - Dom Edmundo
Kunz - Edição refundida e ampliada de Por Onde Iniciar a JAC. 
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Também após cada evento (Encontro, Seminário, Reunião de 
Conselho) fazia-se um Relatório sintetizando os estudos realizados 
e os encaminhamentos feitos. 

A maioria destas publicações nasceu a partir do Congresso de 
Lourdes, as quais foram sendo ampliadas e aprimoradas nos anos 
seguintes, buscando atender aos anseios dos jacistas, adaptando-se 
às circunstâncias do momento. 

A relação de publicações da JAC aqui apresentada é, certamente, 
incompleta, vez que grande parte da documentação do Movimento 
foi perdida ou destruída, em decorrência dos problemas advindos 
do período da ditadura, de 1964 - 1985. 

JAC Salgado S. Felix PB 

185 



-

IV - REFLEXOES FINAIS 

Plagiando nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, e fazendo 
nosso o seu questionamento. E agora, José, tudo acabou?, buscamos 
no conteúdo deste livro, responder a questão ou melhor, refletir 
conclusivamente sobre ela. Drummond no seu poema quis chamar 
a atenção para o fato de que todas as atividades que realizamos, tudo 
que precisamos, deixam marcas em nossa personalidade, em nossa 
vida. Não somos hoje, os mesmos que éramos ontem. Em cada 
contato humano ou ação praticada, aprendemos um pouco. Com 
estes novos conhecimentos, mudamos o modo de ver, de agir e de 
viver. 

Como os momentos históricos, políticos, sociais e eclesiais foram 
e são diferentes, os olhares sobre esta questão também o são. 

Temos certeza de que a vida das pessoas envolvidas na JAC 
continuou, embora de forma diferente para cada uma, porém, com 
grandes marcas: Lutar é preciso sempre; Desafios existem para serem 
enfrentados; Sem planejamento e organização nada acontece de forma 
satisfatória. 

Todos os Jacistas testemunham esta certeza vivendo-a no seu 
engajamento familiar, social, profissional, em níveis diversos. 
Ninguém saiu como entrou! Como disse Pe. Gilberto Vaz Sampaio: 
A ]AC me convidava para uma ação mais dinâmica e atualizada. O 
próprio leitor poderá conferir isto nas páginas deste livro. 
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· Do método, ficou a lição de que não se deve tomar atitudes
precipitadas. Precisa-se pensar Qulgar) e planejar o que fazer 
(agir), ou seja, ver, julgar e agir, tornou-se um método de vida, 
que orienta as decisões do dia a dia. 

· Outra lição foi relacionamento social, despertando a
solidariedade, respeito às diferenças, amor à terra, ao campo, à 
vida rural. A ]AC me ajudou muito a entender os acontecimentos 
e fiquei mais social, afirma. Benvinda de Sena Carneiro da Silva. 

· A busca de melhorar seu nível de conhecimento, para
melhor atuar na sociedade, foi outro estímulo deixado em cada 

um que passou pela JAC. Uns continuaram estudos, outros 
se especializaram em alguma área, de preferência social, e foram 
engajando-se, empregando-se no que achavam, porém, com 
melhor visão do outro e do mundo: seja em cooperativa, 
educação ou saúde, com agir diferente, com olhares diversos, 
em espaços mais variados. Muitos saíram de sua comunidade, 
em busca de meios de sobrevivência, porém não a esqueceram. 

· A amizade aos companheiros de luta permaneceu. Em
qualquer lugar e tempo em que os ex-jacistas se encontrem 
sentem-se irmãos, e felizes pelo reencontro, vivenciando a 
alegria e felicidade fraterna que aprenderam e desenvolveram 
na JAC. É tão bom saber que não estamos sozinhos no 
mundo, vivenciando uma velha perene amizade. Na sociedade 
atual onde predomina o individualismo, isto é muito 
importante! 

Muitos líderes sociais e políticos surgiram dentre aqueles 
militantes. V ários ex-jacistas se dedicaram, depois, a alguma pastoral, 
ao cooperativismo, a serviços de saúde, educação ou como 
advogados de grupos excluídos e/ ou organizações sindicais. Na sua 
atuação demonstram firmeza de decisões e posição diante de fatos e 
lutas pela população, tendo responsabilidade e persistência, 
demonstrando compromisso a serviço do/ a outro/ a. 

Centenas de ex-jacistas continuam atuando na sociedade e fazendo 
a diferença, porque têm uma metodologia mais reflexiva e participativa 
diante dos fatos políticos e sociais que enfrentam. Claro que existem 
aqueles que optaram por seguir outros caminhos, outros valores, 
outros estilos de vida. Alguns se decepcionaram ou decepcionaram 
outros, mas estes constituem a minoria. 

É difícil no campo semeando o trigo, separar o joio no crescimento 
da plantinha. Só na hora de colher, isto se torna possível. Porém, 
colhe-se mais do que se perde. E assim foi o efeito da JAC: a maioria 
dos jovens de ontem são cidadãos conscientes, solidários e atuantes 
de hoje, dando testemunho de luta pelo bem-comum e por sua uma 
vida mais digna para todos. 
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Em fim, a Juventude Agrária Católica - JAC, atuando de 1947 a 
1972 em vários Estados brasileiros, desenvolvendo um trabalho com 
jovens rurais, contribuiu para formar cidadãos solidários e 
responsáveis pela mudança de vida nas comunidades e por uma 
sociedade mais igualitária e justa. 

Haverá aqui lições para a juventude de hoje? 
O leitor poderá buscar a resposta nas páginas deste livro. Os 

autores dele também esperam que alguns exemplos sirvam de 
provocação e estímulo para a juventude atual assumir uma postura 
mais crítica, participativa e responsável diante dos desafios da vida. 

Laurindo - Resp. Correio Rural 

Correio Rural -

Maio de 1952 
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Programa da JAC - Homens 

para o Mundo Rural - 1960-61 

JAC - José Alaí -Resp 

Correio Rural - 1962 a 

1964 

Publicação - Boletim JAC 

em Ação 

- !961- 1962 nº 2

V-ANEXOS

1- Carta Pastoral de Campanha (MG).
2- Manifesto da JAC do Brasil -1967- (Recife - PE)
3- Relação dos ex-Jacistas e ex Assistentes que

contribuíram para a elaboração deste livro, 
respondendo ao questionário inicial. 

ANEXO 1 
CARTA PASTORAL DE CAMPANHA (MG) 
"Conosco, sem nós ou contra nós, se 

fará a reforma rural" 

PERMITIU A PROVIDÊNCIA DIVINA que a Diocese de 
Campanha visse reunidos, em sua Primeira Semana Ruralista, em 
torno de 60 Párocos rurais, 250 fazendeiros, mais de 270 professoras 
rurais, além de religiosos e religiosas, representando o ensino 
secundário, cuja absoluta maioria de alunos provém da zona agrícola. 
A Ação Católica Brasileira, diante do ritmo da Semana e das 
conclusões a que os trabalhos chegaram, timbra em esperar que aqui 
se inicie um grande e fecundo movimento de Ação Católica Rural a 
estender-se a todo o País. Se tal honra e tal responsabilidade nos 
reserva Deus, seja-nos lícito aproveitar o ensejo para fixar pontos 
fundamentais a ter como diretivas nos árduos e complexos 
empreendimentos com os quais nos vamos envolver. 

Não faltam desvios. São fáceis as ilusões. Com alegria N ás fazemos 
eco da doutrina social da Igreja e, de modo particular, dos 
ensinamentos admiráveis de Pio XII, o Pastor providencial para os 
dias confusos que vivemos. 
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Falando em nome do Santo Padre, disse, recentemente, 
Monsenhor Montini ao presidente da 37ª Semana Social da França, 
reunida em Nantes, que os problemas novos suscitados pelo mundo 
rural e por sua presença no conjunto dos demais ambientes 
humanos não devem apanhar de surpresa os cristãos. 

Nem tudo neste documento daremos como resolvido: ao lado de 
questões de solução pacífica, outras serão lembradas e que ainda 
estão desafiando o estudo e a dedicação dos líderes que se voltam 
para as necessidades mais gritantes de nosso país. 

ANTECIPEMO-NOS À REVOLUÇÃO 
Ficou célebre a confissão corajosa de Pio XI: O maior escândalo 

do século XIX foi a Igreja ter perdido a massa operária. O Santo Padre 
pensava, sobretudo, nos operários das fábricas. É o caso de 
concluirmos, com coragem cristã, o pensamento do Pontífice: Já

perdemos os trabalhadores das cidades. Não cometamos a loucura de 
perder, também, o operariado rural. 

Ora, é sabido que a situação do trabalhador rural é, em regra, 
infra-humana entre n6s. Merecem o nome de casas os casebres em 
que moram? É alimento a comida de que dispõem? Pode-se chamar 
de roupas os trapos com que se vestem? Pode-se chamar de vida a 
situação em que vegetam, sem saúde, sem anseios, sem visão, sem 
ideais? 

Adianta pouco afirmar que, mesmo precária, a situação do 
trabalhador rural é incomparavelmente melhor que a do operariado 
das cidades. Sem dúvida, nota-se que as desilusões pululam entre os 
que se deixam seduzir pela miragem dos grandes centros urbanos. 

O fato que se põe, brutal a nossos olhos, é o êxodo rural. Fosse 
um paraíso o interior e a atração das cidades arrastaria apenas os 
aventureiros, e não, como está sucedendo, famílias inteiras, 
populações inteiras. 

Há fatores que estão ajudando a despovoar o campo. Dois, entre 
outros, merecem destaque: o atual sistema escolar, marcadamente o 
ginásio, que funciona em zona rural de modo artificialíssimo e tem 
como consequência inevitável o desenraizamento dos filhos de 
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fazendeiros; e o serviço militar feito em quartéis urbanos - sem o 
antigo reconhecimento do trabalho agrícola como atividade de 
interesse para a defesa nacional ou sem os antigos "tiros de guerra" 
com sede nos municípios - que está viciando os sertanejos arrancados 
ao trabalho do interior. 

Em breve, quando as escolas de aprendizagem industrial, que em 
boa hora se espalham pelo país, estiverem formando técnicos para a 
indústria, proporcionando-lhes situação financeira com que nem 
podem sonhar os trabalhadores rurais, teremos que enfrentar nova 
fonte de êxodo rural, a menos que se dê correlata formação de 
aprendizagem rural, com perspectivas, também novas, de elevação 
de nível de vida nas fazendas. Houve tempo em que o campo ficava 
preservado pela distância, pela falta de comunicações, pela índole 
conformista e rotineira dos trabalhadores rurais. Hoje, estradas se 
rasgam, levando ao recesso do país a locomotiva, os automóveis e, 
sobretudo, os caminhões. Há pontos do alto sertão que pularam do 
século XVI para o século XX com a abertura de campos de aviação 
e com a possibilidade de atingir, em horas, centros civilizados que 
só em semanas e meses podiam ser atingidos. O jornal, o cinema e 
o rádio estão informando no mesmo dia e por vezes na mesma hora
o que se passa no país e no mundo. Em breve será a hora da televisão.
Nada mais explicável, pois, que haja receptividade para as ideias mais
arrojadas e revolucionárias.

E os agitadores estão chegando ao campo. Se agirem com 
inteligência nem vão ter necessidade de inventar coisa alguma. 
Bastará que comentem a realidade, que ponham a nu a situação em 
que vivem ou vegetam os trabalhadores rurais. Longe de nós, patrões 
cristãos, fazermos justiça, movidos apenas pelo medo. Antecipai
vos à revolução. Fazei por espírito cristão o que vos indicam as 
diretrizes da Igreja. 

Não leveis, com vossa atitude, à ideia errada de que o comunismo 
tem razão quando afirma ser a religião uma força burguesa. O 
Cristianismo não se contenta com vossas esmolas - exige de vós 
justiça para vossos trabalhadores. Dai-lhes uma condição humana 
e cristã. E isso não com o pavor da revolta, mas por uma questão de 
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fé, pois a fé nos ensina que, sendo todos filhos do mesmo Pai que 
está nos céus, somos todos irmãos. Há de haver na terra lugar para 
todos nós. Deus não errou a conta e o mundo há de abranger-nos, 
sem a necessidade de mutuamente nos devorarmos. 

ANTECIPEMO-NOS À LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Mais ainda. Estamos às vésperas de ter elaborado pelo Parlamento 

projetos de leis, ora em andamento, em ambas as Casas do Congresso 
Federal, objetivando um programa mínimo de assistência social às 
populações trabalhadoras do campo. A situação interna de nosso 
País está quase madura para isso e foi essa, precisamente, com as 
reservas que o problema aconselha, a tese mais significativa discutida 
e aprovada, recentemente, na 33ª Conferência Internacional do 
Trabalho, realizada em Genebra, Suíça, com a participação de 
diversas nações, inclusive da nossa. 

Prudente e adaptada às peculiares condições do meio e do nosso 
povo, a legislação social agrária deve vir por fases, de baixo para 
cima. Desejando-a nessas bases, queremos frisar ainda que, não só 
não esperamos a revolução, mas nem mesmo fiquemos na 
dependência de uma legislação social para os trabalhadores rurais. 

Para que leis escritas no papel se há uma lei escrita em nosso 
espírito pelo próprio Deus? Quando os homens deixam de contar 
com a lei divina, quando leis para eles é só o que a maioria resolve e 
os deputados fazem publicar no "Diário Oficial", - o que hoje fazem 
e amanhã podem desfazer. Quando não se crê em Deus, não 
adiantam leis, que todas são burladas. Não importam fiscais, que 
são iludidos, quando não cometem a indignidade de se deixarem 
corromper. Para que fiscais, se Deus colocou dentro de nós o mais 
vigilante de todos eles, a nossa consciência?! ... Antecipemo-nos à 
legislação rural, fazendo ainda e sempre, por espírito de fé, o que os 
Papas nos ensinam e o que nos dita a razão. 

AÇÃO SOCIAL INADIÁVEL 
Atentando-se, como já se disse, para as verdadeiras condições de 

vida dos trabalhadores do campo, não somente os do País, tomados 
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em bloco, senão também aqueles que labutam nas paróquias agrárias 
da Diocese, verão que estão eles a pedir especial atenção de Nossa 
parte. Antes de uma reforma de base, capaz de afetar a própria 
estrutura da economia agrária e de, em consequência, oferecer vida 
mais justa e mais humana a quantos vivam da terra, impõe-se, como 
medida preliminar, a execução de um programa mínimo de ação 
social. Sem elevar certas classes da lavoura a um nível mais humano 
de vida, difícil, senão impossível, se torna o trabalho de apostolado 
a se exercer objetivando a preservar e aprimorar a formação cristã 
de nossa gente das granjas, sítios ou fazendas. Será, talvez, um plano 
simples, concreto, adaptado a peculiaridades geográficas, 
econômicas, culturais e religiosas. Deverá ser tomado como ponto 
de partida e não como reta de chegada de uma caminhada longa a se 
fazer nesse difícil e complicado mundo: formado por relações entre 
proprietários e fazendeiros de uma parte, e de outra parte por 
colonos, camaradas, agregados e meros trabalhadores assalariados 
do campo. 

Esse esquema de ação social mínimo, em certas paróquias, poderá 
anteceder às tarefas estritas de Ação Católica. Em outras, poderá 
funcionar simultaneamente com o trabalho do apostolado 
especializado para o campo. Conforta-nos verificar a esse respeito, 
a compreensão com que sacerdotes, professoras e fazendeiros, 
reunidos na SEMANA RURALISTA, olharam essa questão, 
tratando-a exatamente dentro daqueles limites amplos para ela 
traçados pelo pensamento social da Igreja. Tanto assim foi que os 
semanistas unanimemente reconheceram ser inadiável humanizar a

vida do colono, a quem deverão ser concedidas - além de uma 
participação indireta nos lucros extraordinários da empresa agrícola 
- condições para que tenham acesso à propriedade privada, legítima
aspiração a que tem direito toda família de agricultor sem terras,
especialmente num País e em uma Dioceses qual a nossa, onde ainda
há, graças a Deus, muitas áreas economicamente desaproveitadas
ou parcialmente exploradas.

Longe de nós, ver de modo simplista, questões complexas. 
Sabemos que a situação do trabalhador rural está em Íntima conexão 
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com a situação do fazendeiro e esta depende de dados numerosos. 
Salientamos entre outros aspectos a necessidade de uma sadia e 
inteligente política de importação e exportação; a urgência de crédito 
agrícola, que facilite a racionalização da plantação e do pastoreio; o 
acerto em matéria imigratória; a planificação extra - partidária de 
problemas vitais como estradas, energia, rede escolar; o incremento 
de iniciativas particulares em articulação com organismos estatais, 
paraestatais e particulares; a visão dos problemas agrícolas em ligação 
com problemas industriais; o enquadramento das situações 
municipais no plano estadual, das situações estaduais no plano 
nacional e da situação nacional em plano humano e cristão. 

Antes, no entanto ,  de esperar a solução ou o simples 
encaminhamento de tantas e tão graves questões, urge iniciar a ação 
social que se revelar inadiável, à luz, sobretudo de estudos bem 
conduzidos como o podem fazer as Missões Rurais, exemplo 
acabado de colaboração possível e desejável entre os particulares e 
o poder público. E estaremos caminhando com segurança para a
reforma social agrária que, ou se fará nos termos da mensagem social
da Igreja, ou será fatal para a nossa ter.ra e o nosso futuro de povo
cristão.

REFORMA SOCIAL 
Como "poderá haver paz- escrevia há pouco Mons. Montini, em 

nome do Santo Padre aos participantes da aludida 37ª Semana Social 
da França - enquanto existirem famílias a quem faltem os bens
necessários para viver?" De fato, como se poderá pensar numa paz 
estável e na prosperidade econômica de um país, enquanto milhões 
de famílias trabalham a gleba com os seus servos, espiritualmente 
desamparadas e economicamente frustradas na suas mais legítimas 
aspirações? 

A interdependência, cada vez maior em que se encontram as 
nações, coloca as questões agrárias em primeiro plano, mesmo na 
esfera internacional. Enquanto desgraçadamente a guerra ainda 
devora tantas nações e de novo, ameaça alastrar-se por vastas áreas 
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do mundo, um front se estabelece nos países não atingidos pela 
catástrofe: o front da produção industrial e agrícola. Como poderemos 
contribuir para produzir alimentos suficientes, não só para o 
consumo interno, como também para saciar a fome de milhões de 
homens que viram a sua terra queimada, a sua propriedade destruída, 
se as condições de vida e de trabalho das populações rurais se 
apresentam como um vasto problema, uma terrível ameaça e uma 
dolorosa incógnita? É urgente, pois, como dizíamos acima, 
estabelecer um programa mínimo de ação social, de que venham a 
beneficiar- esses trabphadore-s. Mas não basta esse programa, nem 
é ele uma solução. E apenas um ponto de partida. Faz-se mister 
uma reforma de estrutura e de base, cuja configuração foi felizmente 
delineada nesta Semana por sacerdotes, fazendeiros e professoras 
rurais. Essa reforma deverá visar antes de tudo, à seleção e à formação 
de líderes sobre cujos ombros repousam a tarefa da recuperação desse 
imenso proletariado dos campos. 

Só assim, vendo sair do seu próprio meio, os apóstolos de sua 
redenção social e cristã, o mundo agrícola tomará consciência do 
importante papel que exerce no seio da comunidade nacional e se 
encontrará apto ao exercício de seus sagrados direitos e de suas não 
menos sagradas obrigações. Só assim, apoiado na palavra e na ação 
de elementos tirados de seu meio, nos quais deposita toda a sua 
confiança, o homem do campo poderá defender-se contra as 
perigosas seduções daqueles que enxergam nele um caldo de cultura 
fecundo para o bacilo das agitações e das revoluções violentas, e 
poderá contribuir para que a sua numerosa classe venha a colocar
se em igualdade de condições com as demais classes dos setores 
urbanos. 

O Santo Padre Pio XII, de olhos voltados para essa indispensável 
aproximação de classes, apresentou-a como natural e providencial, 
em discurso aos delegados da Convention of the National
Confederation of Farm Owner- Operators (15-11-1946): 

"Os cultivadores do solo formam dentro de suas próprias famílias uma 
comunidade de trabalho. Eles com seus companheiros compõem outra 
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comunidade de atividades. Por fim, desejam formar com os demais 
grupos profissionais a terceira fraternidade de trabalho." 

Estamos longe desse ideal. Há não só distância, mas esboço de 
desconfianças e preconceitos, entre a cidade e o campo, além de 
flagrantes desigualdades de tratamento entre operários urbanos e 
operários rurais. Ao passo que o trabalhador das cidades já se vê 
amparado por leis que lhe garantem remuneração adequada e 
protegem as suas fadigas e esforços, o trabalhador rural, num país 
onde 70% da população vive das nobres atividades do cultivo da 
terra, não possui nenhuma garantia para o seu futuro e o de seus 
filhos, ao mesmo tempo em que as suas condições presentes de 
vida indicam um padrão, muitas vezes, infra-humano. 

Humanizar, portanto, o trabalho significa promover a difusão 
do ensino escolar adaptado às necessidades do homem do campo; 
proporcionar-lhe o ensino técnico agrícola; garantir-lhe a necessária 
assistência médico - hospitalar; assegurá-lo contra os acidentes de 
trabalho e contra a velhice e a invalidez; proporcionar-lhe o crédito 
rural no trabalho e na honradez; facilitar-lhe o acesso á propriedade 
da terra para o cultivo; dar-lhe formação espiritual que o habilite a 
nortear pela fé as transformações sociais que vão surgir. Esses são 
os pontos fundamentais para uma séria reforma social agrária, que 
há de permitir a recuperação humana e cristã do trabalhador rural. 
Desproletarizar o operário dos campos deve ser a palavra de ordem 
desta nova cruzada. E a ela se devem dedicar, de corpo e alma, o 
Governo, a Igreja e os proprietários rurais, pois ela é um imperativo 
de justiça social e dela só poderão advir benefícios para a 
comunidade nacional. 

Uma enorme massa de trabalhadores sem terras e enormes áreas 
de terras sem trabalhadores, eis o quadro terrível que está a desafiar 
os esforços dos sociólogos, dos legisladores, dos Órgãos técnicos 
governamentais e dos apóstolos cristãos. A Igreja está alerta e pronta 
a emprestar toda a sua inestimável colaboração. Nada mais fará do 
que o seu papel de guarda vigilante e mensageira da doutrina 
evangélica. E nem exorbita de sua missão, quando, pelas mãos dos 
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Sumos Pontífices, traça normas e diretrizes sobre a questão social, 
em que aparentemente predominam problemas de ordem 
econômica, pois sendo os problemas humanos interdependentes e 
a pessoa humana uma e indissociável, é a própria lei moral que se 
viola, quando os direitos fundamentais da pessoa humana se veem 
ameaçados e postergados. 

Um grande movimento de Ação Católica Operária penetrou no 
seio das indústrias e por meio de líderes socialmente e 
apostolicamente formados, lançados no seio das fábricas, das usinas 
e dos escritórios, vai levando a massa já seriamente atingida pelo 
desespero e pela revolta e profundamente trabalhada pela demagogia 
revolucionária. 

Um grande movimento de Ação Católica Rural deverá exercer o 
mesmo papel e a mesma função entre as massas trabalhadoras 
esparsas pelos campos, pois a urgência dos problemas sociais não 
poderá ocultar aos olhos dos cristãos a primazia da questão religiosa. 19 

Será um trabalho longo e difícil; exigirá uma constância e uma 
dedicação apostólica a toda prova. Mas é uma tarefa digna de ser 
levada adiante, por quantos têm responsabilidades em relação ao 
bem comum, porque da solução desse problema depende, em larga 
escala, a economia nacional e, mais do que isso, a sobrevivência das 
estruturas cristãs de nossa cultura e de nossa civilização. 

Ao terminarmos este documento, que representa na palavra do 
Bispo, os seus anseios pela sorte de milhares de seus filhos, de certo 
modo, filhos de predileção, porque mais desprotegidos de assistência 
espiritual e material, seja-nos lícito uma palavra de benção e de 
estímulo para quantos proprietários de terra têm despendido o melhor 
de seus esforços a fim de dar a seus colonos uma situação de vida 
digna de criaturas humanas e de filhos de Deus. Seja-nos lícito um 
pensamento de afeto paterno e de gratidão para com todos aqueles, 
proprietários e colonos que, enfrentando todas as dificuldades e 
condições adversas, através de mais de dois séculos, cultivaram as 
nossas terras, regando-as som o seu suor e, muitas vezes, com o seu 

19 Monsenhor Montini ao Presidente da 3 7ª Semana Social a França 
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sangue, lançando em seu seio, outrora fecundo, as sementes de 
nossas riquezas, e conservando para as futuras gerações as sementes 
ainda mais preciosas da fé e dos valores cristãos. 

E quer-nos parecer que nenhuma atitude mais digna para encerrar 
a nossa Primeira Semana Ruralista que veio encarar, com visão realista 
e cristã problemas de nossa Diocese (que são um pouco dos 
problemas de todo o Brasil), do que a de elevar, reverentemente, o 
nosso pensamento a milhões de camponeses de outros países que, 
torturados por uma atitude cruel, desumana e, por isso mesmo 
anticristã, souberam heroicamente, nos campos de concentração 
ou nas matanças coletivas, regar com o seu sangue a terra que lhes 
deu o pão, para não trair a fé em seu Deus, em Cristo e na sua 
Igreja. Essa rubra semente de sangue representa uma advertência e 
uma esperança de que o mundo do trabalho dos campos há de ser 
recuperado para a sociedade e para o Cristo. 

Campanha, 10 de dezembro de 1950. 
FREI INOCENCIO, OFM. 

Bispo Diocesano 
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ANEXO 2 

MANIFESTO DA JAC DO BRASIL - 1967 

Nós, jovens rurais, representando 17 Estados da Federação, nos 
reunimos em Recife, Pernambuco. Realizamos um Seminário de 
Estudos, sobre a Juventude Rural Brasileira e o Conselho Nacional 
da JAC CTuventude Agrária Católica), do Brasil. 

No fim dos nossos trabalhos conscientes de nossa 
responsabilidade na hora presente, queremos expressar nossas 

' . . "' 
angustias e nossas aspiraçoes. 

SITUAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL BRASILEIRA 

Refletindo sobre a problemática atual da Juventude Rural 
Brasileira, constatamos o seguinte: 

1. Pertencemos a uma classe marginalizada. As grandes decisões
sociais, econômicas e políticas do país ignoram o homem do campo, 
especialmente os jovens; 

2. Sentimo-nos em situação de absoluta inferioridade em relação
às outras classes: 

· Ninguém estimula o trabalho do campo e muitos o desprezam.
Para a maioria, trabalhar na terra, não é profissão; 

Os salários são ridículos e impossibilitam a vida humana; 
· Não temos possibilidade de aperfeiçoamento profissional;
· A insegurança de quem trabalha na terra é total a não ser para

os grandes proprietários; 
· A Legislação não protege o trabalhador rural. As leis são violadas

de mil maneiras pelos donos do poder político e econômico; 
· As tentativas autênticas de organização de classe são impedidas

e às vezes oprimidas. 
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3. Temos poucas possibilidades de acesso à cultura:
· Faltam escolas primárias no campo. Esse desinteresse dos

poderes públicos é incompreensível e escandaloso nos dias de hoje; 
· As escolas que existem são deficientes. Curso elementar de

apenas 3 anos, professores mal preparados e mal remunerados 
(existem salários de NCr$5,00 por mÊs), falta do material necessário
ensino não adaptado e alienante; 

· Faltam escolas técnicas e profissionais;
· O analfabetismo continua sendo um dos grandes problemas

de nossa classe. 

4. A consequÊncia dessa situação é a fuga dos jovens rurais para
as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. 
Infelizmente, totalmente despreparados continuam a ser explorados 
como mão de obra disponível e barata. 

NOSSA OPÇÃO 

Diante dessa situação de injustiça gritante, queremos afirmar 
nossa posição de jovens cristãos. Temos que despertar todos os 
camponeses para a luta, para a conquista de seus direitos a uma vida 
mais humana. Urge a nossa integração na vida do país, para que 
desapareça nossa situação de subdesenvolvimento. Lutaremos para 
a organização da juventude rural. Somos 25 milhões de jovens rurais. 
Unidos e organizados, faremos com que a nossa voz seja ouvida e 
que as nossas aspirações sejam realizadas. 

Sentimos em nossa pr6pria vida os anseios dos jovens rurais 
brasileiros. Com eles, estamos angustiados com nosso futuro. Por 
isso apelamos por mais consideração e justiça; por uma Reforma 
Agrária urgente que corrija nossa estrutura agrária feudal e que acabe 
com os privilégios; pela aplicação integral do Estatuto da Terra e a 
criação de leis que favoreçam a classe assalariada; por uma política 
agrária que possibilite a comercialização dos produtos sem 
desequilíbrio de preço e sem exploração de intermediários; pelo 
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aumento e melhoria de escolas, a completa extinção do 
analfabetismo e a elevação do nível cultural do camponÊs; a criação 
de escolas técnicas profissionais que forme agricultores competentes 
e preparem a integração dos que saem para a vida nas grandes cidades; 
o apoio às iniciativas autÊnticas dos jovens rurais, principalmente as
de caráter coletivo.

Enfim, apelamos, de maneira especial, a todos os jovens rurais, 
para nos unir e nos organizar. A resposta às nossas aspirações não 
virá somente dos poderes públicos, como afirmou João XXIII: Os 
camponeses mesmos serão os agent es principais do seu próprio 
desenvolvimento. 

-

-

Encontro Regional Sendor Pomoeu-CE - Alice do RN, Nicinha e 

Lourdinha de PE e outros 



ANEXO 3 
Relação dos ex-Jacistas e ex Assistentes que contribuíram para a 

elaboração deste livro, respondendo ao questionário inicial. 

l - ANGELITA RODRIGUES MARTINS - Paraíba
2- ARLINDO SANDRI - Rio Grande do Sul
3- BENEDITA SILVA LIMA CARLOS - Paraíba
4- BENVINDA S. CARNEIRO DA SILVA- Bahia
5- CLEONICE DA SILVA VIANA-Pernambuco
6- DIONAURA CAMARGO DE ACCIOLY - Pernambuco
7- DIONISIA BROD- Rio Grande do Sul
8- DOM EPAMINODAS JOSÉ DE ARAUJO - Paraíba
9- FRANCISCA MARIA CARNEIRO BAPTISTA - Bahia
l O- GELSON ALEXANDRINO DA SILVA - Paraíba
l l- IGNÁCIA Mª DA CONCEIÇAO H. LAVAREDA- Paraíba
12- JOÃO CAMILO PEREIRA- Paraíba
13- JOÃO ERMILLO WEIZENMAM - Rio Grande do Sul
14- JOÃO LOIVO SEIBEL- Rio Grande do Sul
15- JOSÉ ALAI DE SOUZA - Rio Grande do Norte
16- JOSÉ CANDIDO CAVALCANTE - Rio Grande do Norte
17- JOSÉ ROSA LIMA - Bahia
18- LEONOR CORDEIRO DE OLIVEIRA - Bahia
19- MARIA BATISTA - Paraíba
20- MARIA CARMOZITA RAMOS- Ceará
21- MARIA DE LO URDES PEREIRA ARAÚJO - Paraíba
22- MARIA DO SOCORRO MORAIS CAVALCANTE - Paraíba
23- MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA - Paraíba
24- MARIA GOMES SOUZA- Bahia
25- MARIA JOSÉ FONSECA BEZZERA-Pernambuco
26- MARIA JOSÉ PEREIRA COSTA- Paraíba
27- MILITINO LEITE DA CUNHA- Rio Grande do Norte
28- MOMS. JOÃO PENHA FILHO - Rio Grande do Norte
29- ODELITA CALDAS FERREIRA - Bahia
30- PE GILBERTO VAZ SAMPAIO - Bahia
31- PE. DJALMA RODRIGUES DE ANDRADE - Piauí
32- RENITA GRAEFF MEINERZ - Rio Grande do Sul
33- ROSELI MEDEIROS DOS SANTOS - Paraíba
34- SANTINA TERESITA DA COSTA- Pernambuco
35- SEMÍRAMES CORDEIRO DE OLIVEIRA- Bahia
36- ZILBA BARTOLOTTO SIGNORI - Rio Grande do Sul
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do MIJARC (Movimento Internacio
nal da Juventude Agrícola e Rural 
Católica), e pelo clima político 
vivenciado no fim dos anos 60, 
começo de 1970, o Movimento foi 
se transformando num processo 
dialético, onde a organização e a 
conscientização que a ação refleti
da proporcionava, transformava a 
vida do jovem e, por consequência, 
o próprio Movimento também se
transformava.

Este livro toma como fonte 
histórica, a memória dos próprios 
protagonistas. Acompanha e regis
tra na palavra de quem participou 
da vida do Movimento, na qualidade 
de militantes, dirigentes e assisten
tes, o que esta experiência repre
sentou para eles e para elas em 
termos de solidariedade e vivência 
de uma fé mais comprometida, bem 
como em termos de transformação 
da sociedade rural em que estavam 
engajados. 
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Para 
José Carlos Sebe Bom Meihy 
e Solange Xavier dos Santos 

INTRODUÇÃO 

Falar hoje de movimentos operários no Brasil 
significa m.otivar polêmicas acaloradas, principal
mente na medida que envolve a participação da Igreja 
Católica. A ação da Igreja, quando abriga problemas 
sociais, provoca fortes reações, não só da parte do 
Estado, mas de inúmeras facções ·do c1ero, dos leigos 
e mesmo do Vaticano. 

A preocupação analítica do movimento sócio
religioso conhecido por Juventude Operária Católica 
(JOC), nasceu do propósito de contribuir de alguma 
forma com o estudo do catolicismo no Brasil em sua 
ambientação social. A perspectiva histórica desde lo
go se impôs como fundamental. 

Ê .relativamente comum a constatação de traba
lhos históricos sobre aspectos institucionais do cato
licismo, sobre as ordens religiosas e sobre o clero, mas 
tem havido ausência de planos analíticos referentes à 
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integração da vida social da população pobre e sobre 
os movimentos religiosos. Esse fato dificulta a tarefa 
de se delinear um quadro amplo do catolicismo no 
Brasil. 

Inicialmente resta a questão que perpassa toda a 
presente obra: de que valeu a JOC? 

Teria sido o movimento jocista brasileiro mais 
uma "utopia" operária indispensável para a época? 
Certamente, os articuladores da JOC brasileira ima
ginaram ser possível superar os limites impostos pela 
sociedade aos trabalhadores do país. A própria pas
toral operária poderia ser dinamizada. 

Na década de 1960, os jocistas lutavam e acredi
tavam nas possibilidades de prolongar a situação ope
rária real existente na direção de um futuro melhor 
para os trabalhadores. Entre os militantes jocistas 
percebia-se uma luta constante pela materialização de 
um desejo: a salvação dos trabalhadores. 

A gestação da Juventude Operária Católica co
meçou em 1906, na Bélgica, quando o jovem Cardijn 
foi ordenado sacerdote. 

Durante vários anos as idéias de um movimento 
católico de operários foram amadurecendo. Depois de 
muitas experiências junto. aos trabalhadores, em 
1925, o jocismo foi oficializado, na Bélgica, sendo re
conhecido pela Santa Sé, pela UNESCO e pela Orga
nização Internacional do Trabalho. 

Antes de 1930, a Igreja do Brasil não sentiu 
necessidade de um movimento que se ocupasse espe
cificamente com operários. Na medida que o ·processo 

, 
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de urbanização e industrialização do país foi se de
senvolvendo, a presença da JOC tornou-se uma ne
cessidade. 

Entre 1935 e 1938. as experiências jocistas fi
caram restritas aos Estados mais industrializados -
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Já 
em 1938 fõi criado o Secretariado Nacional com o 
objetivo de difundir o movimento nas principais ci
dades brasileiras. 

Em 1948, durante a Primefra Semana de Estudo 
Nacional daJOC em São Paulo(de 5 a 10 de outubro), 
com a presença do monsenhor Cardijn, o movimento 
jocista foi oficializado como um setor autônomo e 
especializa do na juventude operária. A partir de en
tão estava aberto um caminho amplo para o desen
volvimento da JOC. 

Durante toda a fase de implantação do jocismo 
no Brasil, foi uma preocupação constante a preser
vação da mística e do método aplicados na Europa. 
A mística referia-se à salvação dos jovens operários, 
não só num sentido social, mas também divino. O 
método resumia-se em três palavras: ver, julgar e 
agir, possibilitando a localização das dificuldades, a 
escolha da maneira de agir que conduzia à ação. 

Na trajetória jocista no Brasil, entre 1948 ( data 
da oficialização) e 1970 (data da desarticulação) foi 
possível vislumbrar três fases marcantes: 

1?) Fase de divulgação e recrutamento (1948-
1958). Período em que houve grandes esforços para 
tornar o movimento conhecido e presente no maior 
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número possível de dioceses; 
2?) Fase "missionária" (1959-1964). A preocu

pação central da JOC passou a ser a valorização da 
vida operária. O movimento deixou os limites da pa
róquia envolvendo o bairro, a fábrica e a comunidade 
em geral, recebendo novo esquema de organização 
- Conselho Nacional, Confederações Regionais, Fe
derações Diocesanas, Secções Locais;

3?) Fase de ruptura com o Estado e desarticu
lação pela Igreja (1965-1970). Esse período foi mar
cado pela progressiva deterioração do relacionamento 
do jocismo com o Estado e com o clero. 

O estudo do jocismo levantou grande número de 
questionamentos. Por certo, a modernização do ca
tolicismo e sua vinculação com os diferentes momen
tos sociais do país parece colocar em plano de juízo o 
problema fundamental da sua evolução no processo 
histórico nacional. Questiona-se assim, em vista da 
perspectiva da documentação jocista, se houve ou 
não uma coerência entre o catolicismo e os diferentes 
instantes da vida política ·nacional, ou se este movi
mento não se ajustou ao ritmo dos acontecimentos do 
país. 

Ao considerar o peso da documeajàção jocista, 
pergunta-se ainda se houve projeções do jocismo nas 
demais manifestações católicas contemporâneas ou 
se ele representou uma ruptura e foi depois mais um 
momento da história do catolicismo no Brasil. Teria 
a JOC rompido a form� tradicional de apostolado, 
devocional e descompromissado com os problemas 

1 
( 
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sociais? Haveria exagero na afirmação de Ralph del
la Cava quando aponta que o jocismo foi, ao lado da 
Juventude Universitária Católica (JUC), "o símbolo 
de uma guinada na vida católica brasileira"? 

Tentaremos aqui narrar a história da JOC bra
sileira e seus reflexos sobre a Igreja e a sociedade. 
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A VIDA E O SONHO: 

UMA UTOPIA OPERÁRIA 

.BRASILEIRA 

Os problemas materiais dos trabalhadores brasi� 
ieiros nos últimos anos da década de 1940 influen
ciaram a instalação de uma ''utopia" operária no 
país: aJOC. Da situação decepcionante dos trabalha
dores surgiu uma força capaz de superar os limites 
impostos pelo momento histórico. O movimento jo
cista se apresentou como uma força capaz de trans
formar para melhor o mundo operário da época, co
mo um elemento impulsionador de inovações, de des
cobertas e até mesmo de revoluções. A JOC não re
presentou apenas um sonho ou uma esperança abs
trata, mas significou uma possibilidade que se cons
tituía nas fendas propostas pela transformação econô
mica brasileira. 

Neste livro o termo utopia (ou imaginação utó-
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pica) é utilizado, não no sentido de um projeto ou 
sonho irrealizável e narcotizante, mas para designar 
uma força capaz de provocar mudanças sociais pro
fundas. 

A história da "utopia" jocista viveu momentos 
distintos na sua tra}etória, passando do "sonho" da 
salvação evangélica para a idéia do •;paraíso social e 
deste para a idéia de revolução social. 

Mesmo quando o jocismo brasileiro oferecia uma 
salvação puramente evangélica, nos ptimeiros anos 
de sua existência, significava um ponto de contato 
entre a vida e a esperança, um elemento que sugeria 
inovações e uma forma, talvez inconsciente, de revo
lução social. Inicialmente, a JOC apontava para as 
possibilidades de uma nova vida, dando até me�mo 
um sentido explkativo para as misérias materiais dos 
trabalhadores da época. Oferecia as doses de oti
mismo necessárias para manter viva a esperança de 
uma vida melhor no futuro. De outra parte, para a 
Igreja católica, esta renova,ção simbolizava também 
o amadurecimento de uma instituição que partia pa
ra novas fases.

O jocismo brasileiro não significou apenas um 
sonho delirante e fantástico. Partiu sim de fatores 
subjetivos, mas com o tempo nutriu-se de fatores 
objetivos produzidos peras tendências sociais do mo
mento histórico, orientando-se pelas possibilidades 
objetivas e reais do instante, funcionando como um 
processo de passagem para uma vida melhor. A .JOC 
tentou oferecer os meios para exteriorizar aquilo que 
estava no interior do homem operário, fazendo-o 
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acreditar em dias melhores. A conjugação dos fatos 
que se seguiram à industrialização dos anos 30 favo.

reda a implementação do "sonho". 
Nesse sentido a JOC foi um produto que resul

tou. desse tipo de esperança, mais visível nos primei
ros anos de sua existência. O Evangelho era defen
dido como fundamento de uma sociedade igualitária, 
justa e feliz. A partir do momento em que todos os 
cidadãos cumprissem os preceitos evangélicos, o me
lhor dos mundos se instalaria como o reinado cristão: 
este era o princípio teórico básico. Esse mundo seria 
alcançado sem conflitos com as autoridades consti
tuídas. Por isso, inicialmente, a JOC foi um movi
mento caracterizado por vagos traços de reivindica
ções. sociais, uma vez que seus objetivos eram mais 
espirituais que materiais. A idéia de revolução social 
não era, enfaticamente, colocada. 

Numa etapa posterior, as atividades jocistas fo
ram orientadas pela predominância de idéias liberais 
e humanitárias. Contudo, sua proposta estava dis
tante ainda de ser reformista ou revolucionária. A 
"utopia" se manifestava nas reivindicações de uma 
sociedade menos cruel e exploratória. O papel da 
JOC consistia em conseguir dos governantes a insta
lação de dispositivos reguladores das relações sócio
econômicas que pudessem minimizar os problemas 
materiais dos operários. Idéias transformistas, ainda 
que elementares, caracterizaram esse período do mo
vimento jocista. 

Uma das manifestações mais fortes, incrustada 
na imaginação popular, sempre foi a fusão da "uto-
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pia" religiosa em um programa político que a efeti
vasse. A reforma política seria o espaço onde a preo
cupação central girasse em torno do estabelecimento 
de nova vida, alcançada através da substituição total 
do regime sócio-econômico em vigor. As mudanças 
radicais e imediatas caracterizavam a reforma bus
cada. O jocismo brasileiro, depois de 1964, aproxi
mou-se nitidamente desse tipo de "utopia", na me
dida que seus militantes foram perseguidos e encar
cerados. 

As mudanças propostas deveriam ser realizadas 
imediatamente: não se pensava num futuro distante, 
mas na situação do momento. A imaginação utópica 
manifestava-se na forma de idéias revolucionárias, 
onde os. trabalhadores organizados poderiam pro
mover as mudanças sociais desejadas. 

Na história da "utopia" jocista, como na de ou
tros movimentos semelhantes, a intolerância e a vio
lência opressora se fizeram presentes. O regime sen
tia-se ameaçado por qualquer forma de organização 
popular, mesmo por aquelas que não representassem 
perigo para a sua estabilidade no poder, mas apenas 
discordavam dos princípios impostos pelos novos go
vernantes. 

O .silêncio da hierarquia eclesiástica, diante das 
violências do novo regime contra os militantes da 
JOC, demonstrava o caráter conservador dominante 
dentro da ordem eclesiástica brasileira. 

Assim como não é possível eliminar completa
mente a imaginação utópica, a repressão movida pe
lo Estado e a indiferença do clero em relação à vio-
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lência praticada contra os membros da JOC não conseguiram destrnir a "utopia" jocista. Há sempre umexcedente utópico que impulsiona novo ciclo imaginativo e no caso brasileiro as transformações econômicas se combinaram desde as últimas décadas deforma a possibilitar, através da Igreja, a efetivaçãoda "esperança". 
As idéias jocistas não morreram e continuam ase realizar nos novos projetos utópicos que inspiraram .. Atualmente, setores eclesiásticos não vêem como oportuna a reath'ação da JOC brasileira, poishaveria o risco de se "dar um passo para trás". Naverdade a aparente destruição do jocismo brasileiro 1 

1 

não significou o fim da "utopia" operária brasileira,mas apenas a superação de uma etapa. A pastoralpopular desenvolvida atualmente pela Igreja do Bra-sil também foi um dos excedentes utópicos que foramalém da morte formal do movimento jocista. A vida eo "sonho" continuam. 

O CONTEXTO GERAL DA JOC

O fundador do movimento jocista chamava-seLeón Joseph Cardijn, nascido na cidaàe de Schaerbeek, Bélgica, no dia 13 de dezembro de 1882. Descendente de família católica, ainda adolescente ingressou no seminário de Malinas e desenvolveu suavida à sombra da disciplina católica, comum às famílias pobres. 
Durante as férias escolares chamou-lhe a atenção o fato de que a maioria dos antigos ®!�gas, aotrocarem o estudo pelo trabalho, afastavam-se daIgreja e das práticas religiosas. Muitos perdiam a fé ese transformavam em adversários do catolicismo. Dificuldades econômicas levavam muitas famílias be!gas, naqueles dias, a colocar os filhos muitocedo no mercado de trabalho. Na fábrica, as idéiasmarxistas eram então mais atraentes que as pregações católicas, onde o apostolado estava mais voltado
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para as elites econômicas. Esses fatos levavam osjovens a um desinteresse pela religião que não respondia às suas necessidades. Diante dessa situaçãosurgiu a idéia de organizar um movimento religiosoque pudesse reconquistar os jovens trabalhadorespara o catolicismo. 
Para o fundador da JOC, os jovens.. operáriosdeveriam ser conscientizados de que som�nte suaação poderia resolver seus problemas. Condenavatoda forma de paternalismo. Seria inútil um movimento paternalista ou puramente assistencial. Oapoio da Igreja seria importante corno forma de organização. Contudo, toda a ação deveria ser sugerida e realizada pelos trabalhadores. Constatados osproblemas, seria necessário analisá-los para poderagir com maior segurança. 

Percebia-se, pois, urna preocupação em fugir dosmodelos abstratos. A ação deveria caracterizar a forma de apostolado proposta. O ver, julgar e agir foram as três palavras que resumiam todo o métodojocista. A época exigia da Igreja mais que tímidasdenúncias de injustiças ou o puro assistencialismo.As promessas de um paraíso após a morte não eramsuficientes para justificar as angústias dos trabalhadores. 
O primeiro movimento organizado por Cardijnfoi o da Juventude Sindicalista, ainda antes da Primeira Grande Guerra. A partir dessa associação, organizaram-se outros grupos de jovens trabalhadorespor toda a Bélgica. 
Vários anos foram necessários para convencer o
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clero conservador da Bélgica da necessidade de ummovimento como o jocista. Em 1923, ao mesmo tempo em que era conseguido o apoio da Igreja belga, .ºVaticano reconhecia a JOC como um movimento oficial da Igreja Católica Romana.
As preocupações do Vaticano com os problemasoperários vinham áesde 1891, da encíclica Rerum

Novarum, de Leão XIII. Seguiram-se outros atos papais que abordaram problemas da sociedade, mas,na prática, o jocismo surgia como o movimento operário mais promissor. Era um novo alimento para ostrabalhadores que junto com o catolicismo estariamdestinados a refazer o mundo.
O episcopado belga não aprovava de início ummovimento autônomo, principalmente na medidaque desaprovava a atuação do clero despreocupadocom os problemas sociais tão corriqueiros. Seria umaversão comunista da atividade cristã católica? -questionava-se. 
Foi necessária a interferência do papa para tornar viável a organização da JOC. As desconfiançasdo clero belga e do próprio núncio apostólico, cardeal Marcier, levaram o fundador do jocismo até PioXI. Finalmente o Vaticano deu seu apoio, permitindo um espaço para difusão do novo organismo.Na década de 1920, o jocismo deitou raízes profundas dentro da Bélgica, alcançando grande sucesso.Nos primeiros anos da década de 1930, a JOCdeixou os limites da Bélgica, assumindo dimensõesinternacionais. 

Os sucessos conseguidos pela JOC, tanto na
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Europa como em outros continentes, na conquistade jovens trabalhadores, convenceram o Vaticano aapoiar a implantação do jocismo em países onde aindustrialização se fazia presente. Apesar de a Igrejacontinuar a preferir o trabalho junto às elites econômicas e sociais, o jocismo representava um ramo importante dentro do catolicismo, pois era a formamais adequada de apostolado junto aos operários.Não havia motivos suficientes para o Vaticano diluirum movimento que conseguia tantos adeptos. A emersão do operariado como categoria social era um fatoconcreto. 
Nova postura foi assumida pela Ação CatólicaBrasileira a partir da criação dos grupos "especializados" em juventude nos primeiros anos da décadade 1930. Tornou-se mais envolvida com problemas·sociais. Em 1948, oficializou-se a Juventude Operária Católica (JOC), o primeiro instante dessa mudança. 

Dinâmica interna da JOC
Ao ser instalado no Brasil, o movimento da Juventude Operária Católica representava uma tentativa de união dos jovens operários em torno de uma lutade transformação da vida operária. Pretendia mostraraos trabalhadores o "valor de ser filho de Deus".Também era intenção da JOC preparar seus membros para terem condições de descobrir as causas dasdificuldades da própria condição social, motivá-losatravés do ambiente de trabalho e levá-los à luta, em
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busca das possíveis soluções. A transformação das 
condições de trabalho em "ambientes sadios" favo
receria o desenvolvimento da vivência cristã. 

A união da ju\rentude operária em torno da JOC 
representaria teoricamente uma força capaz de mu
dar a situação humilhante imposta pelos patrões, em 
quase todos os países do mundo. As forças do jo
cismo, mobilizando grande número de trabalhado-
res, pretendiam ser um testemunho de Cristo nas 
fábricas, escritórios, lojas e repartições públicas. 
Essa presença eliminaria as injustiças do ambiente. 

Pretendendo ser uma instituição redentora da 
circunstância opressiva que pesava sobre as camadas 
pobres e laboriosas, a JOC aconteceu junto com 
outros movimentos cristãos-católicos corno uma tá
tica da reforma pela paz. Neste pressuposto estaria 
instalado um certo ideal, aos olhos dos crentes, revo
lucionário. 

Um dos objetivos mais importantes da JOC re
feria-se à formação dos trabalhadores, feita através 
de contatos pessoais, do testemunho, dos boletins, 
dos Círculos de Estudos e das atividades nas reuniões. 
Um esforço coletivo poderia minimizar os sofrimentos 
da população operária. 

O grande esforço do jocismo visava a união, em 
nível internacional, dos operários. As vitórias seriam 
alcançadas através de uma ação comum e de um 
método de apostolado único. 

Cardijn pensara numa forma de apostolado on
de o operário seria o apóstolo do próprio operário, 
isto é, os jovens pertencentes aos quadros da JOC
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seriam os responsáveis por todas as atividades comu
nitárias. O sacerdote tinha uma função apenas: ser 
orientador moral e religioso. Assim a participação de 
clérigos nas reuniões era desaconselhada. No Brasil, 
contudo, a vigilância do clero sobre o movimento foi 
constante. 

Para salvar os trabalhadores não era suficiente 
um movimento piedoso e assistencial. Era necessário 
preparar os jovens operários para a luta de reivindi
cação de seus direitos. Para isso a Igreja necessitava 
de bispos, padres e letgos operários. Pedia-se uma 
verdadeira atitude militante de apostolado operário. 
Esta ação seria a JOC, uma motivação católica espe
cializada em pastoral operária. A ela caberia a mis
são de formar militantes leigos com capacidade su
ficiente para preparar novos líderes entre os traba
lhadores. 

A JOC confiava aos jovens trabalhadores a mis
são de construir um mundo melhor, mais justo e 
humano. Para tanto, informava e incentivava os seus 
adeptos. Aos assistentes jocistas caberia a função de 
formar os dirigentes operários e dar suas instruções 
baseadas em chefias treinadas e com princípios esta
belecidos. 

Na sua origem, a JOC tinha um alvo precioso: os 
jovens trabalhadores. Pensava-se em melhorar suas 
co11dições de vida e de trabalho para, posteriormen
te, atraí-los para a Igreja. A juventude trabalhadora 
deveria ser preparada também para a vida em famí
lia e em organizações operárias, que começavam a 
despontar como testemunhas dos novos tempos; 
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Limitando a idade e o tempo de permanência 
dos membros jocistas, procurava-se evitar a duração 
dos membros na mesma organização, promovendo 
assim sua agilização. Por outro lado incentivavam a 
continuidade da formação operária em outros movi
mentos similares. Supunha-se que com trinta anos o 
trabalhador estaria preparado para assumir a lide
rança de outras organizações operárias, como os cír
culos operários, os sindicatos ou até os partidos polí
ticos. 

Todos os objetivos do movimento jocista resu
miam-se na tentativa de "salvar os trabalhadores do 
mundo inteiro". Debaixo desse "sonho" estavam o 
ideal libertário da Igreja Romana e a crescente parti
cipação dos trabalhadores motivados pela nova fase 
da industrialização que se abria desde os anos 30. A 
unir as duas partes, a JOC propunha seus objetivos. 
Ser uma amálgama, este era o princípio para o qual 
desenvolveu todo o programa jocista. 

O método jocista surgiu de um inquérito reali
zado pelo monsenhor Cardijn, ao lado da idéia de 
organizar um movimento voltado para os interesses 
dos jovens operários. Naturalmente, não foi um tra
balho realizado em alguns dias, mas o resultado de 
vários anos de questionamentos e vivência junto aos 
trabalhadores. Nas fábricas, escritórios e repartições 
públicas, o fundador do jocismo procurou, em con
tato direto com os trabalhadores, descobrir suas difi
culdades e angústias. Impressionado com a miséria 

- sem orientação, explorados e desunidos, vivendo à
mercê dos patrões-, sentiu a necessidade de criar
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um núcleo que servisse para "salvar" os trabalha
dores. 

Dos estudos e anotações de Cardijn, surgiu o 
inquérito jocista, isto é, uma forma de descobrir as 
condições enfrentadas pelos operários nos diferentes 
meios de trabalho. O jocismo pretendia oferecer res
posta completa aos problemas culturais, morais e 
religiosos dos jovens trabalhadores. Para alcançar 
seus objetivos era necessário criar um método que 
evitasse o nascimento de urna organização apenas 
teórica e assistencialista. 

Não bastava descobrir as dificuldades do mundo 
operário e nada realizar para minimizá-las. Além da 
parte doutrinal, o movimento jocista deveria ocupar
se também com atividades concretas, empenhando
se na luta social. Descobertas as causas dos proble
mas operários, era indispensável descobrir meios de 
ação que pudessem solucioná-los. Descobertas essas 
formas, partia-se para a ação. Foi assim o método 
jocista sintetizado em três palavras: ver, julgar e agir. 

Militantes, dirigentes e demais membros da JOC 
deveriam observar ("ver") tudo o que acontecia no 
seu ambiente de trabalho levando, posteriormente, 
suas anotações para a reunião da sua secção. Cons
tatados os problemas, partia-se para a segunda fase, 
o "julgar". Inicialmente, o julgamento deveria re
vestir-se de prudência. Todas as idéias importantes
apresentadas como possíveis soluções deveriam ser
analisadas. Destacavam-se as sugestões mais viáveis,
práticas e de resultado mais seguro. Encontrada a so
lução e calculados os riscos, partia-se para a última
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etapa do método jocista: a ação ("agir"), Era dessa 
forma que a atitude assumida pelo grupo tinha maio
res probabilidades de sucesso. 

O método jocista foi inspirado em princípios 
cristãos universalistas e pretendia traçar normas e 
caminhos a serem seguidos pelos jovens operários nas 
suas lutas sócio-religiosas. As três etapas distintas da 
atitude jocista pretendiam evitar manifestações in
gênuas ou impensadas. Por isso as decisões deveriam 
ser tomadas comunitariamente. 

O método surgido na Bélgica procurava evitar os 
caminhos trilhados por inúmeros movimentos leigos 
da época onde apenas a piedade, a oração e a cari
dade substituíam a ação, a luta para melhorar a vida 
social das pessoas. A JOC procurava evitar o modelo 
dos movimentos religiosos que se ocupavam apenas 
da vida espiritual, ignorando as dificuldades mate
riais. Cardijn pretendia, através do seu método, um 
movimento que fosse além da prática religiosa, uma 
aventura que em conjunto levasse a ação a: familia, 
fábrica, bairro, sindicato, partido político etc. Era o 
ideal comunitário que saía do plano teórico e buscava 
vivência prática. 

Em todo& os locais onde o jocismo foi implan
tado o método deveria ser o "básico". Além dos obje
tivos acima enumerados, um mesmo código orien
tador para a JOC mundial garantiria unidade ao mo
vimento. As três palavras - ver, julgar e agir - eram 
consideradas "a pedra de toque de toda a organização 
jocista". 

Para a JOC, o método significava mais que uma 
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simples técnica educativa, um instrumento que ser
via para organizar reuniões e descobrir as exigências 

. evangélicas diante das situações ma.is diversas en
frentadas pelos jovens operários. 

\

Ver, julgar e agir eram considerados três aspec
tos distintos do método; contudo unidos e simultâ
neos, isto é, três passos complementares; deles nas
ceriam as atitudes e indicações para uma ação con
creta. A ação deveria conduzir todos os jocistas à mi
litância. Seria uma resposta concreta às necessidades 
reais dos jovens trabalhadores. O agir era o funda
mento do método. Todos os passos anteriores condu
ziriam à ação. 

Através do método, então revolucionário, os di
rigentes da JOC acabaram por criar um sistema de 
pensamento, um molde analítico que filtrava a pro
blemática geral. O método como uma forma de ra
ciocínio comum independent,e de espaço e tempo 
acabaria, segundo as intenções jocistas, gerindo uma 
coletividade de raciocínio e a luta pelas soluções pro
fissionais. Seria conveniente formular um estilo de 
pensamento capaz de orquestrar diferentes instru
mentos. 

Ê de se considerar ainda que um universo en
volvido por práticas de ensino renovadas gerasse al
guma inquietação ao nível católico, como uma Igreja 
que se faz apoiada no verbo, adaptar-se ao novo pe
dagogismo educativo, revolucionado desde os anos 
20, era um desafio. 

Ê importante se pensar ainda na mecanização . 
do mundo e na indústria cultural que aparelhava as 
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instituições para uma melhor divulgação de seus 
princípios. Nesse sentido merece consideração o pa
pel aliado do pedagogismo moderno e de sua difusão 
através da mecanização que despontava. 

No seio da Igreja Católica Romana, o método 
jocista cumpriu uma das tarefas aliviadoras do sen
tido modernizador das práticas religiosas. 

A mística e a técnica jocista eram freqüente
mente consideradas partes vitais do movimento; eram 
etapas dos processos que se completavam como for
ma de conquista e garantia da perseverança dos adep
tos da JOC. Todos os grupos religiosos leigos perten
centes aos quadros da Ação Católica tinham uma 
mística própria de acordo com os objetivos visados, 
definidos previamente pela Ação Católica, ou seja, 
pelo conjunto das atitudes comandadas pela inicia
tiva romana para a redefinição do catolicismo desde 
1933. 

A mística jocista, inserida na Ação Católica, 
apresentava como característica própria e específica 
a "salvação" dos jovens operários. Os jovens traba
lhadores leigos, juntamente com a hierarquia ecle
siástica, procuravam despertar nos colegas de tra
balho um ideal apostólico. 

Mesmo caracterizando-se por seus aspectos sub
jetivos e transcendentais, a mística era considerada 
pelos dirigentes do movimento como o fator explica
tivo dos seus sucessos nas mais diversas partes do 
mundo. Era o pólo de atração exercida sobre os jo
vens operários e a responsável pela recristianização 
dos ambientes de trabalho. 
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Pio XI responsabilizava os assistentes pela pre
sença da mística nas atividades da JOC. Toda ação 
teria sentido e não se esgotaria enquanto a espiritua
lidade lhe desse sustento. A fé e a eucaristia também 
eram fatores responsáveis pelos progressos da orga
nização. A mística representava teoricamente a vida 
interior e espiritual' do jocismo e dava sentido espe
cial a todas as atividades. 

A técnica jocista foi considerada inovadora co
mo forma de apostolado. Resumia-se a duas trilo
gias: os três momentos do método de investigação 
(ver, julgar e agir) e nos três "M" do método de con
quista (militante, meio e massa), Destinguia--se das 
demais técnicas próprias da Ação Católica.pelos "pro
cessos de massa". Diferenciava-se também das téc
nicas empregadas nas obras de educação social e pe
las associações piedosas como as Congregações Ma
rianas. Os objetivos da JOC e os processos especiais 
que usava caracterizavam essas diferenças. 

Para ser eficiente, a técnica de apostolado desti
nada a conquistar a "massa operária" deveria ser, 
segundo os assistentesjocistas, ativa, orgânica e con
creta. Orgânica na medida que representasse uma 
organização social oferecida por Deus aos homens e 
ao mesmo tempo auxiliasse o jovem operário no de
senvolvimento da sua vida cristã. 

O jocismo pretendia uma reforma dos costumes 
e dos indivíduos enquanto membros de uma socie
dade, através da reforma orgânica das instituições. 
Os jovens seriam atraídos por meio de atividades re
creativas, sociais e culturais. Um movimento que não 

29 



30 Valmir Francisco Muraro 

valodzasse as atividades individuais não seria atraen
te. 

A técnica jocista deveria ser concreta, isto é, 
partir dos problemas existentes no local, dispensando 
conceitos abstratos ou soluções prontas. 

A técnica e a mística eram considerados proces
sos simultâneos e complementares. Os aspectos abs
tratos e sobrenaturais seriam garantidos pela místi
ca. A técnica ocupava-se dos problemas concretos e 
imediatos que exigiam solução imediata. Comple
mentavam-se na medida que a JOC pretendia solu
cionar de forma cristã os problemas morais, econô
micos e sociais dos jovens operários. 

A JOC E O DESAFIO BRASILEIRO 

A pré-história do jocismo 

A carta pastoral de 1916, de d. Sebastião Leme 
da Silveira Cintra, marcou o início de nova fase para 
o catolicismo brasileiro assinalada pelo modelo dis
cutível consubstanciado na "neo-cristandade". D.
Leme defendia a união da igreja com o Estado e
usava da política para realizar este objetivo. Hav.ia
paradoxo na situação de um país tradicionalmente
católico, onde a maioria da população era �ristã e a
influência social da Igreja praticamente inexistia.
Atribuía esse fato à falta de católicos na maioria dos
campos da ação social, política e cultural e à falta de
vivência religiosa da maioria dos fiéis.

Era urgente a organização dos leigos católicos 
formando um grupo suficientemente forte para exer
cer pressão política e colocar a Igreja num lugar de 
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destaque nos negócios públicos. A revista A Ordem (fundada em 1921) e o Cen- 1tro D. Vital (fundado em 1922) conseguiram aumen-tar a influência da Igreja por mais de uma década, de modo especial através da mobilização da elite inte-lectual católica do país. Os acontecimentos políticos e soda.is dos primeiros anos da década de 1920 (o Movimento Modernista, o Tenentismo e o desenvolvimento do Partido Comunista) influenciaram decisivamente a Igreja do Brasil. Partes do episcopado e do clero em geralperceberam que era, indispensável mudar as técnicasde apostolado. A política da "ordem" fav.oreceu ao mesmo tempo à Igreja e ao Estado. Este necessitava do apoio da Igreja para combater os grupos emergentes que pretendiam nova ordem política. A igreja contou com a ajuda do Estado no seu esforço de aumentar sua influência. A Ação Católica Brasileira nasceu da tentativade aproximação da Igreja do Brasil com a Santa Sé. D. Leme da Silveira Cintra foi o principal articuladordesse processo. Ideologicamente a "romanização" da Igreja doBrasil reforçava a interpretação do cardeal Leme deuma nação católica. A efetivação da Ação CatólicaBrasileira respondia ao apelo do Vaticano. Os papas articuladores da Ação Católica a definiam como "uma organização de leigos participando do apostolado hierárquico da Igreja fora de qualquer filiação política, com a finalidade de estabelecer 

o reino universal de Jesus Cristo". No Brasil serviu para inserir o catolicismo, num dado momento histórico, numa sociedade em mutação. Nesse esforço favoreceu o nascimento de numerosos movimentos e, de àlguma forma, despertou muitos católicos para a importância da participação na vida social e políticado país. O jocismo do Brasil foi um dos frutos da AçãoCatólica Brasileira (ACB) e esteve ligado a outrosgrupos, católicos e leigos, que atuaram no mundooperário, concomitantemente. Fazia parte da estratégia jocista uma ação emharmonia com os demais movimentos católicos queatuavam no mesmo campo pastoral. Dessa maneira,a JOC ligava-se ao Jocismo Internacional (JOCI), aJuventude Universitária Católica (JUC), a JuventudeEstudantil Católica (JEC), a Liga Eleitoral Católica(LEC) e a outros grupos semelhantes. As lideranças jocistas procuravam, no seu apostolado, aliar-se a movimentos leigos que militassem no mundo operário. Por isso eram comuns as realizações envolvendo a JOC, a UNESCO, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), sindicatos,partidos políticos, associações de bairros e de favelas. A partir dos primeiros anos da décadi de 1960,os jocistas passaram a se envolver com maior intensidade numa luta em defesa dos interesses econômicos, sócio-culturais e políticos dos operários. Na mesma época também se organiza a chamada "esquerda católica", envolvendo os militantes mais ra-
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clicais da JUC, da JOC e da JEC. Esse grupo foi 
responsável pela criação da Ação Popular (AP), or
ganização que a�aria numa linha de mobilização 
popular e pretendia mudanças sociais profundas. 

Atualmente, é possível vislumbrar ligações entre 
o jocismo e a Pastoral Operária, e entre o jocismo e
as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Houve
continuidade de pessoas e de métodos de apostolado.

O movimento jocista somente será compreen
dido dentro de todo um contexto social, convivendo 
e atuando juntamente com os demais grupos preocu
pados com os mesmos problemas e soluções. A JOC 
é parte de um universo operário amplo, e somente 
dentro desse contexto é possível compreender sua 
importância e seu significado. 

Os mecanismos de implantação 
e divulgação da JOC brasileira 

As causas do progresso da JOC estavam rela
cionadas com uma organização em nível nacional 
(Secção Local, Federações, Confederações, Comitê 
Nacional, Serviços Jocistas, Estudos e Campanhas), 
com a distribuição de responsabilidades (Militantes, 
Assistente Eclesiástico, Permanente Propagandista, 
responsável pela difusão da JOC numa determinada 
região), com atividades fixas programadas (Dias de 
Recolhimento, Assembléias Gerais, Serviços, Cam
panhas, Encontros Nacionais e regionais). A seguir 
serão abordados os mecanismos de implantação e di-
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vulgação da JOC. 
A Secção Local era a base de todo o jocismo. 

Nela os jocistas recebiam a maior carga de informa
ções e de formação. Cada secção era constituída por 
uma equipe de militantes que atuavam no seu local 
de trabalho e no bairro. Reuniam-se semanalmente 
tendo como guia o Boletim do Militante com um pro
grama de reuniões enviado pela Equipe Nacional da 
JOC. 

Era função das secções jocistas organizar a ju
ventude trabalhadora preparando-a para que, unida, 
encontrasse a solução de seus problemas. Além do 
seu caráter operário, a secção pretendia ser apostó
lica, trazendo de volta para a Igreja os jovens operá
rios que tinham se afastado. Todo jocista deveria ser 
um militante, capaz de conquistar seus colegas para 
a Igreja e de criar um ambiente onde os trabalhado-

. res encontrassem condições para repartir seus pro
blemas e receber auxílio. 

Geralmente a secção formava-se a partir de um 
grupo de jovens operários reunidos por um militante 
para participarem de atividades recreativas ou de dis
cussões sobre problemas trabalhistas. 

Na organização de um núcleo jocista, o propa
gandista não deveria prender-se a fórmulas rígidas, 
mas aproveitar as experiências bem-sucedidas ante
riormente. O tempo dispor.ível permitiria os conta
tos pessoais e a organização de secções, servindo-se 
de grupos naturais da paróquia. Cursos de alfabeti
zação ou campanhas favoreceriam o nascimento de 
novos núcleos. 
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Organizadas as secções, aconselhava-se a reali
zação de Círculos de Estudos, um por semana ou, 
no mínimo, dois por mês. Para um aproveitamento 
melhor dos Círculos de Estudos, recomendava-se li
mitar o número de participantes a 15 pessoas. 

O conjunto das secções de uma diocese formava 
a Federação Jocista. Sua organização cabia a uni 
comitê composto por três dirigentes e um assistente 
eclesiástico. Esses dirigentes serviam como interme
diários entre os grupos locais e o Comitê Nacional da 
JOC. As várias federações reunidas formavam o Con
selho Nacional, que traçava os rumos do movimento 
e elaborava o Prog1j..ma Nacional. 

Diante da extensão territorial do país, foram 
criadas as Confederações ou Regiões Jocistas. O 
agrupamento de vãiias federações formava as confe
derações. Tratava-se de um tentativa de garantir a 
unidade dos núcleos regionais e de adaptação do jo
cismo às características locais. 

Anualmente os dirigentes das confederações reu
niam-se para estudar os problemas da região e revisar 
o planejamento das atividades. As confederações ti
nham em suas fileiras jovens trabalhadores dedicados
exclusivamente à JOC em tempo integral: os propa
gandistas permanentes, encarregados de difundir o
jocismo em toda a região.

Em nível nacional, a JOC era dirigida por um 
comitê encarregado de comunicar à hierarquia ecle
siástica todos os acontecimentos jocistas. 

Dois assistentes eclesiásticos participavam do 
Comitê Nacional, juntamente com um presidente, um 
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secretário, um tesoureiro e alguns propagandistas. 
Esses dirigentes nacionais eram encarregados tam
bém óo contato com as confederações, através de 
visitas e dias de estudos. Todos os anos era realizado, 
durante doze dias, um encontro nacional com os diri
gentes das confederações a fim de traçar as linhas de 
atuação do movimento. O resultado do encontro na
cional era um programa com as idéia!< gerais e as ati
vidades comuns a todas as secções. 

• Os serviços jocistas eram coordenados pelas fe

derações, recebendo um nível de atenção conforme 
as necessidades locais. 

O jornal jocista, as edições e o trabalho de livra
ria eram os únicos serviços de âmbito nacional. To
dos os demais dependiam do interesse e das possibi
lidades de cada secção. 

O jornal Juventude Trabalhadora, órgão oficial 
do movimento jocista, tinha tiragem mensal, sendo 
produzido e vendido pelos próprios jocistas. Além de 
informar, pretendia ser um instrumento de forma
ção. 

Três categorais de serviços as secções jocistas 
poderiam instalar: os serviços profissionais, os servi
ços sociais e os serviços recreativos. 

O serviço profissional tinha por objetivo orientar 
os jovens sobre as vantagens e desvantagens de de
terminada profissão, manutenção de cursos profis
sionalizantes pará as domésticas e encaminhar os 
jovens para empregos considerados bons. 

Dos serviços sociais da JOC faziam parte a eco
nomia e a preparação para o casamento. A JOC de-
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veria esclarecer, instruir e facilitar o casamento dos 
trabalhadores, oferecendo cursos de formação fami
liar, de trabalhos domésticos e sobre os papéis exi
gidos para o casamento. 

O espírito de fraternidade jocista era apresen-
. tado através da motivação do Serviço dos Doentes. 

Por outr,o lado, os serviços educativbs giravam em 
torno de aulas de alfabetização, corte e costura, tra
balhos manuais e catecismos. As bibliotecas incen
tivavam a leitura na medida que distribuíam perio
dicamente, nas secções, listas de livros indicados e· 
acessíveis para os jocistas ou quando criavam biblio
tecas. 

Divertimento e recreação eram funções dos Ser
viços de Lazer. Cabia aos· encarregados providenciar 
salas que permitissem aos jovens um local alegre e 
saudável onde poderiam passar as tardes de domin
go. Por meio de um programa, eram organizadas 
atividades teatrais, coral, excursões, assembléias ge
rais, sessões de cinema. Dentro do jocismo, o lazer 
era encarado como uma forma de conquista e edu
cação. 

Uma característica comum a todo os serviços jo
cistas era o apostolado, isto é, todas as atividades 
(sociais, educativas e de lazer) eram utilizadas como 
forma de atrair os jovens afastados da Igreja. 

Os serviços da JOC pretendiam atender às ne
cessidades dos jovens operários, educando-os e reu
nindo-os num ambiente de amizade. Por outro la
do, favoreciam o desenvolvimento cultural e moral. 
Sempre foram poderosos instrumen(os de conquista, 
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tornando o jocismo uma organização simpática aos 
trabalhadores. A idéia de corporação de uma co
munidade unida e irmã era apeÍada em termos da 
solidariedade fraterna. A nota humana, que ligaria 
os pobres a um sentido comum, vivencial, era menos 
arrancada de pressupostos emotivos e muito mais 
justificada pelas afinidades dos padecimentos advin
dos das más condições de trabalho. 

Para o jocismo brasileiro era destacada a impor
tância do militante como responsável pela transfor
mação do mundo operário, por meio de um trabalho 
de equjpe. Ao mesmo tempo cuidava da evolução do 
movimento e da sua renovação. Era um indivíduo 
preparado para cristianizar seus colegas de trabalho 
ou do bairro. Levava uma vida de operário, convi
vendo com a familia e, semanalmente, participava 
das reuniões. Sua tarefa principal era a transforma
ção do ambiente de trabalho para, posteriormente, 
abordar assuntos relacionados com o Evangelho. 

Os assistentes eclesiásticos eram responsáveis 
pela formação dos militantes, pela espiritualidade 
jocista e pela manutenção da ortodoxia doutrinal do 
movimento. Não se tratava de um militante ou diri
gente, mas de um observador dos caminhos trilhados 
pela JOC. Sua função era decorrente do próprio ca
ráter da JOC: uma organização de ação católica que 
pretendia transformar a vida dos jovens trabalha
dores, visando um futuro melhor e a conquista do seu 
meio. 

Além dos militantes e assistentes eclesiásticos, 
destacavam-se dentro da organização jocista os per-

Juventude Operária Católica· (JOC) 

manentes, isto é, pessoas que deixavam a família: e o 
trabalho e dedicavam-se integralmente à JOC. Rece
biam um salário do Secretariado Nacional ou de al
guma indústria. 

A importância da figura do permanente crescia 
na medida que havia carência de sacerdotes dedicados 
exclusivamente à JOC. Suas atividades não eram 
apenas o desempenho de um encargo ou função, mas 
representavam uma "missão sacerdotal". 

Exigia-se do permanente as mesmas qualidades 
do militante: ser apóstolo, chefe e educador. Seria 
apóstolo enquanto enviado, para salvar e realizar a 
obra de redenção. O apostolado tinha sentido espi
ritual, interior e ligado à mensagem cristã. Reves·
tiam-se de importância suas atividades apostólicas e 
os contatos pessoais com os jocistas. Seria um "che
fe" no sentido de atração. Sua função como líder re
sumia-se em atrair os jovens trabalhadores com os 
quais tinha ·contato. Era educador, enquanto pro
movesse os jovens operários possuidores de uma per
sonalidade em formação. Todas as atividades jocistas 
deveriam conter ·um aspecto formador. 

A unidade do movimento também deveria ser 
promovida pelo permanente, evitando toda forma de 
isolamento entre as secções, federações e confedera
ções. Seu trabalho exigia visão global do seu campo 
de trabalho, conhecendo as características do bairro, 
da cidade e a mentalidade dos jovens trabalhadores. 

Os jocistas que dedicavam apenas o seu tempo 
livre ao movimento eram chamados de propagan
distas. Tratava-se de um militante que, como os per-
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manentes, tinha de ter as qualidades de apóstolo, 
chefe e educador. Dedicava-se às atividades jocistas 
sem receber vencimentos, e na medida da sua dispo
nibilidade. 

Era função do propagandista levar o jocismo às 
paróquias e bairros e organizar os jovens operários, 
deveria ser um evangelizador. Na prática suas fun
ções reduziam-se a três: transformar as secções ver
dadeiramente jocistas, aumentar o número de mili
tantes e dirigentes e formá-los como operários cris
tãos, contribuir para a unidade da federação, evi
tando a formação de grupinhos isolados. A união dos 
jovens trabalhadores estava ac_ima das simpatias pes
soais e o interesse da juventude trabalhadora acima 
do interesse dos grupos, mesmo que fossem jocistas. 

Entre as várias formas de atividades jocistas (al
gumas já mencionadas) destacavam-se os Dias de 
Recolhimento. Para evitar o desânimo provocado pe
lo trabalho diário na fábrica e pela rotina das ativi
dades da JOC, eram organizados esses encontros. 
Tratava-se de uma forma de recuperar as energias · 
físicas e espirituais do jovem operário. 

As assembléias gerais consistiam em reuniões 
mais amplas que agrupavam os jovens jocistas e os 
indivíduos simpatizantes com a JOC. O principal 
objetivo dessa atividade era tornar o movimento co
nhecido e propiciar momentos de lazer. Para ser au
tenticamente jocista uma Assembléia Geral deveria 
apresentar três características: ser educativa, realista 
e alegre. 

As experiências das secções jocistas poderiam 
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ser aprofundadas através dos Encontros Regionais. 
Além de favorecer a difusão do jocismo e a troca de 
esperiêndas, serviam para propiciar momentos de 
estudos da doutrina. 

As informações dos Encontros Regionais ser
viam para a montagem do programa anual da JOC 
brasileira, organizado com o cuidado de dar uma 
unidade ao movimento e sugerindo atividades gerais 
aplicáveis em todas as regiões. 

Todos esses mecanismos agilizados pelos res
ponsáveis pela JOC foram importantes para aumen
tar a presença do movimento em todos os Estados do 
país e influenciar um número considerável de jovens 
operários. Em 1956 funcionavam 424 Secções, dez 
mil membros eram atuantes, atingindo mais de cem 
mil jovens operários. Era inegável a eficiência orga
nizacional jocista, considerando que a JOC fora ofi
cializada há alguns anos apenas. 

Os momentos decisivos 

da JOC brasileira 

O jocismo do Brasil foi um movimento que na 
sua trajetória apresentou características e posturas 
diferentes de acordo com os diferentes momentos vi
venciados pela sociedade do país. 

A industrialização conhecida pelo Brasil na dé
cada de 1930 fez surgir um número considerável de 
empresas e de operários, exigindo da Igreja Cató
lica uma adaptação dos seus mecanismos de influên-
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eia. Foi assim organizada a Ação Católica Brasileira 
(ACB) com o objetivo de coordenar o apostolado leigo. 
Nessa época o comunismo já representava uma amea
ça para as fileiras do catolicismo. Inúmeros operários 
encontravam melhores. respostas às suas dificuldades 
na pregação marxista do que no catolicismo. 

Entre 1935 e 1948, o jocismo não foi dinamizado 
no Brasil, pois a maioria dos clérigos não sentia a ne
cessidade de articular um movimento que se preocu
passe exclusivamente dos ,,perários. 

Em 1948, o clima sócio-econômico gerado pela 
industrialização, provocada pela Segunda Grande 
Guerra, fez o clero do Brasil perceber o valor que teria 
a JOC para a Igreja católica da época. Ao mesmo 
tempo, o momento favorecia as iniciativas dos jovens 
no sentido de eliminar a miséria social vivida pelos 
grupos menos favorecidos economicamente. Até 1958 
houve articulação crescente dos núcleos jocistas nas 
principais cidades do país. O jocismo era apresen
tado como a resposta para os problemas religiosos e 
econômicos dos operários. 

Nos últimos anos da década de 1950, e nos pri
meiros anos da década seguinte, a JOC passou a re
fletir o nov.o período social vivenciado pelo Brasil. A 
sociedade se politizava e reformas de base eram exi
gidas em todos os níveis. Os jocistas passaram a se 
envolver com os problemas do momento, participan
do de toda a mobilização que objetivasse melhoria de 
vida para os trabalhadores. Não só a vida religiosa 
era preocupação dos jocistas, mas também a vida 
social, política e econômica. 

Juventude Operária Católica (JOC) 

Os acontecimentos políticos de abril de 1964 
atingiram violentamente as organizações populares. 
A JOC não escapou à repressão movida pelos vito
riosos. Por outro lado, o apoio inicial da maior parte 
do clero ao golpe militar e a posição contrária dos 
jocistas fizeram sutgir um conflito entre a JOC e a 
hierarquia eclesiástica, A opressão policial e excle
siástica não foi suficiente para calar a voz do jocismo 
do Brasil. Até hoje o movimento continua vivo e sig-
nificativo para a pastoral operária. 

A repressão movida contra a JOC a partir de 
1964 fez surgir nos jocistas uma nova visão social. 
Anteriormente defendia-se uma reforma social pací
fica, lenta e gradativa, promovida pelos governantes. 
A nova situação deixava. claro aos trabalhadores que 
somente uma transformação radical da sociedade po
deria melhorar a situação dos setores menos favore
cidos da população. 

O antigo anticomunismo jocista era substituído 
por uma posição mais moderada. Os comunistas pas
saram a ser vistos como possíveis aliados na luta pe
los direitos dos trabalhadores. 

O jocismo do Brasil conseguiu sobreviver a toda 
a repr:essão movida contra seus integrantes depois de 
1964 e se adaptou às condições de mais uma etapa na 
sua trajetória. A seguir serão dados maiores detalhes 
sobre os princy,ais momentos que marcaram a his
tória do jocism,i> no Brasil. 

As primeiràs experiências jocistas no Brasil da
tam de 1935. Alguns sacerdotes, isoladamente, pau
tavam sua pastoral operária se�undo os moldes do 
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jocismo europeu. Em 1938, a Ação Católica Brasi
leira enquadrou a JOC em seus estatutos como uma 
Secção da Juventude Católica. 

Em 1938, foi criado o Secretariado Nacional da 
JOC. Este organismo foi o responsável pela propa
ganda do movimento ao. nível nacional, pel<t coorde
nação das iniciativas isoladas, garantindo a homoge
neidade, pelo intercâmbio entre as secções jocistas 
existentes nos diferentes pontos do país. 

O Secretariado Geral representava o órgão cen
tralizador da Ação Católica Brasileira, encarregado 
de evitar os possíveis "perigos" das iniciativas iso
ladas. Em outras palavras, a JOC deveria marchar 
pelos caminhos traçados pela hierarquia eclesiástica. 

Entre 1935, quando foram fecundados os pri
meiros germes jocistas em solo brasileiro, e 1948, 
quando o movimento tornou-se oficial para o clero do 
país, pouco§ frutos puderam ser colhidos. A JOC so
brevivia pelo esforço isolado e pessoal de alguns sa
cerdotes ou bispos preocupados com o operariado. 
Nessa fase, o sacerdote era ao mesmo tempo assisten
te, presidente, secretário, e desempenhava as funções 
que, dentro da organização jocista, cabiam aos pró
prios leigos operários. Reflexões, retiros e recreações 
marcaram esse período, porém de prático pouco foi 
realizado. 

A falta de sacerdotes exclusivamente ocupados 
com a JOC assim como a falta de leigos preparados 
para impulsionar as secções jocistas impediram um 
sucesso maior nos primeiros anos de sua existência. 

Com uma independência maior a partir de 1948, 
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a JOC teve oportunidade de organizar os jovens tra
balhadores, tornando-se uma força de equilíbrio e 
bem-estar social. Jovens operários foram unidos para 
um desdobramento do jocismo através de todo o país 
de maneira homogênea quanto ao método e a mís
tica, mas permitindo adaptações conforme as neces
sidades locais. 

Na delimitação das etapas da trajetória da JOC, 
foi possível verificar que ocorreram fatos que mar
caram as diferentes fases do movimento. O quadro 
apresentado a seguir sintetiza os momentos decisivos 
do jocismo brasileiro: 

1948-1958 fase de divulgação e recrutamento 

1959-1964 fase de "esperança" 

1965-1970 fase de ruptura com o Estado e desarticulação 

A JOC foi o primeiro grupo especializado em ju
ventude da Ação Católica Brasileira (ACB), ativado 
como uma tentativa de renovação da Igreja do Brasil. 
A ACB procurava realizar mudanças mais radicais, o 
que provocou o seu afastamento do episcopado e 
uma aproximação maior das camadas populares. Em 
1948, com a oficialização do jocismo no Brasil, ten
tava-se tornar realidade a proposta fundamental do 
idealizador do jocismo: o "sonho" da "salvação da 
classe trabalhadora". 
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Em 1948, a JOC encontrou um clima propício 
para a sua ativação, pois o momento histórico permi
tia o exercício da democracia liberal e facilitava as dis
cussões e a circulação de idéias. Paralelamente ocor
ria o grande desenvolvimento industrial, posterior à 
Segunda Grande Guerra, que favoreceu a distribu1-
ção demográfica, a diversificação do mercado de tra
balho e tornou mais clara a entrada de capital estran
geiro no país e da cons�qüente dependência econô
mica. O ambiente urbano fervilhava, a juventude des
cobria a sua situação e a do país: o futuro de ambos 
passava a ser uma preocupação constante. 

Para os operários, estudantes e outros grupos de 
jovens, os últimos anos da década de 1940 marcaram 
o momento em que tudo parecia possível e todos os
sonhos eram permitidos. A juventude, principal
mente, desejava reconstruir o país eliminando a mi
séria, a fome e as injustiças, pretendendo alcançar a
prosperidade e a-dignidade nacional. Não eram pou
cas as pessoas que achavam as idéias dos jovens pró

ximas das do comunismo, ou então ingênuas e so
nhadoras.

Entre 1948 e 1958, houve um grande esforço dos 
militantes jocistas em tornar a JOC conhecida em to

do o país. Dentre as várias formas de publicidade 
destacaram-se os "Inquéritos Campanha", grandes 
concentrações, como a peregrinação à Aparecida do 
Norte (1953) e o jogo cênico apresentado durante o 
Congresso Eucarístico Internacional realizado no Rio 
de Janeiro em 1955. Essas atividades procuravam 
concretizar dois objetivos: tornar o movimento co-

Juventude Operária Católica (JOC) 
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nhecido e atrair novos adeptos. 
Nessa fase de implantação predominou na JOC 

um cuidado .com os aspectos juvenis e educativos, 
tais como o senso de responsabilidade através da for
mação da vontade e da inteligência. Com isso, des
pertava-se nos jovens, além de vocação cristã, a im
portância da família, do lazer, da cultura e a pre
paração para o casamento. 

. Foi um momento de muito triunfalismo e de 
preocupação com a ampliação do movimento jocista. 
A JOC estava mais ligada às paróquias e às celebra
ções litúrgicas. Havia um movimento de Igreja, com 
leituras e reflexões, mas sem nenhum conteúdo pó
litico. Outro aspecto dessa fase foi o caráter educa
tivo da JOC, transparente nas assembléias, nos pas
seios, programas de leitura e cinema. 

O jocismo correspondia a uma atitude urbana, 
religiosa e social consciente e em coerência com o es
tilo de vida urbana instalado no país. As preocu
pações com os operários denunciavam a presença da 
industrialização. Falava-se, pois, de um momento 
novo da vida nacional. À Igreja católica era dada a 
oportunidade de se reorganizar. 

Durante os primeiros anos de vida oficial, a JOC 
era caracterizada mais como um movimento religioso 
do que como uma organização de trabalhadores. A 
harmonia com o Estado e com a hierarquia eclesiás
tica também era evidente. 

Depois de 1958, diante da distância do objetivo 
fundamental que era de "salvar a classe trabalha
dora para Cristo", foi tentada nova estruturação para 
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a JOC Brasileira. Tentou-se aproximar o jocismo do 
mundo operário. Entre 1959 e 1964 a JOC viveu a 
fase que poderia ser chamada de "esperança" para a 
juventude trabalhadora. O momento político e as 
atividades jocistas favoreceram e alimentaram a es
perança de dias melhores e de mudanças sociais fa
voráveis aos trabalhadores. 

A JOC abriu-se para a juventude trabalhadora 
do meio citadino, isto é, foi além dos núcleos paro
quiais e alcançou as fábricas, sindicatos, os bairros, as 
oficinas e os clubes. O alvo principal era a juventude 
mais abandonada. 

Depois de 1960, cresceu consideravelmente o 
número de leigos que passaram a atuar· no aposto
lado jocista. Transparecia uma preocupação com a 
dignidade do trabalhador. O jovem operário era con
siderado pessoa digna por ser cristã ê possuir uma 
pretensa liderança a ser desenvolvida. A JOC voltou
se também para os problemas sociais envolvendo os 
trabalhadores. Temas como educação, juventude e a 
Igreja, salários, sindicalismo, política e promoção 
operária, a economia brasileira e a formação profis
sional faziam parte do apostolado jocista. 

O ano de 1961 foi assinalado por acontecimen
tos que marcavam o novo dinamismo da JOC brasi
leira: o I Congresso Nacional de Jovens Trabalha
dores, o II Conselho Mundial e o I Congresso Na
cional de Jovens Empregadas Domésticas. 

Durante o segundo semestre de 1961, nas dife
rentes regiões do país foram realizados encontros jo
cistas para discutir os principais problemas envolven-
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do a juventude trabalhadora. As conclusões desses en
contros seriam levadas para o I Congresso Nacional de 
Jovens Trabalhadores, realizado nos dias 9, 10 e 11 de 
novembro de 1961, no Rio de Janeiro. Os delegados 
representando as regiões jocistas discutiram e tira
ram conclusões sobre os seguintes temas: "A Juven
tude Trabalhadora e a Igreja", "Salário, Exigências 
Atuais", "Trabalho", "Vida Operária", "Sindica
to", "Problemas Rurais", "Política e Promoção Ope
rária", "Desenvolvimento Nacional e Promoção Ope
rária". 

A escolha do Brasil como sede do II Conselho 
Mundial, a ser realizado entre os dias 1? e 11 de no
vembro de 1961, foi determinada pela sua importân
cia no contexto da América Latina, onde os problemas 
operários tornavam-se cada dia mais angustiantes. A 
vitória do Brasil em sediar o conselho foi mais rele-
vante diante do interesse do governo alemão e dos • ,
jocistas desse país para o mesmo intento. Esse país 
europeu oferecia melhores condições materiais para 
realizar o evento. No entanto, os olhares da JOC In
ternacional estavam voltados para a América Latina 
e em particular para o Brasil, por causa da sua pro- · 
jeção no continente. A JOC brasileira somente po-
deria contar com a colaboração dos seus membros 
para cobrir os gastos com a estadia dos delegados e 
com a organizaçã.o do conclave. 

Muitos analistas do II Conselho Mundial da JOC 
viam, na sua realização na América Latina, uma aju
da aos países subdesenvolvidos, no sentido de evitar 
as efervescências sócio-econômicas e de possibilitar 
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um desenvolvimento mais rápido através do esforço 
conjunto de todos os grupos sociais. O rápido cres
cimento demográfico exigia medidas econômicas efi
cientes para diminuir as perigosas diferenças sociais 
existentes. 

Na verdade, além dos motivos citados, os diri
gentes da JOC Internacional viam no Brasil, pelo nú
mero de operários que concentrava em 1961 e pelas 
possibilidades de crescimento urbano e industrial, 
um ambiente favorável à pastoral jocista. Por outro 
lado, os efeitos de um conselho mundial poderiam 
impulsionar o jocismo em toda a América Latina. 

O fundador do jocismo resumiu os objetivos ge
rais do II Conselho Mundial como "uma oportuni
dade excepcional para que os jovens trabalhadores 
exponham seus anseios, para diminuir o desequi
líbrio econômico do mundo". 

Em tomo do tema "Unidos pelo Trabalho" foi 
elaborado o programa do II Conselho Mundial, en
globando assuntos como: as características funda
mentais da JOC, o desemprego e JOC nas grandes 
cidades, a centralização internacional dos centros de 
cultura operária, situação da juventude trabalhadora 
em relação ao casamento e a ajuda recíproca inter
nacional. 

Por outro lado, o II Conselho Mundial da JOC 
procurou a centralização numa forma organizacional 
em âmbito mundial. 

Em 1961, os jocistas advertiam que "se não fi
zermos reformas de base, teremos revolução no Bra
sil". Essa revolução poderia ser de cunho comunista, 
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socialista ou mesmo cristão. Os operários do país po
deriam abraçar qualquer bandeira, diante de uma 
frustração com o governo. Os jocistas assumiam uma 
posição de denúncia das injustiças e esperavam as 
modificações através de reformas promovidas pelas 
autoridades governamentais. Não exigiam mudança 
das estruturas sociais. 

Entre 1961 e 1964, discutia-se as reformas de 
pase em todos os níveis. A JOC, sendo movimento de 
trabalhadores, estava envolvida no conjunto do que 
se passava no Brasil. 

A fase que se convencionou chamar de "espe
rança" foi caracterizada também por uma plurali
dade temática que lhe trouxe problemas. Como man
ter 'a unidade organizacional e uma uniformidade de 
objetivos? Não são sem fundamento ou relevância as 
preocupações com os ·passos do empreendimento mo
dernizador da Igreja do Brasil. Seria interessante ter
se à frente, sempre, a questão do entrelaçamento do 
jocismo com as demais atitudes de renovação do ca
tolicismo do país. 

A fase de "esperança" também poderia ser cha
mada de "ambiental". A pastoral jocista foi marcada 
·pelo esforço de cristianização dos locais de trabalho
(fábricas, oficinas, clubes e edifícios), ambientes onde
a juventude trabalhadora passava a maior parte do
seu dia. Surgiam nesse momento os problemas das
grandes cidades, onde o trabalho dos militantes e
dirigentes era dificultado. Aparecia assim a necessi
dade de adaptar o apostolado jocista às diferentes si
tuações criadas pelos grandes centros urbanos, sem
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perder contudo o caráter evangélico do movimento. 
A fase de "esperança" terminou em 1964 com 

um golpe de Estado. Na verdade a Juventude Operá
ria Católica propunha uma "revolução", mas lenta e 
gradativa atravês de reformas. Os militares anteci
param-se à revolução sonhada pela JOC, transfor
mando seus ideais, 

No transcurso da década de 1960 tomava-se ca
da vez mais clara a presença de uma esquerda cató
lica na pastoral especializada da ACB. A Ação Cató
lica Brasileira vai se radicalizando e, ao mesmo tem
po que se aproxima da esquerda, se distancia da 
orientação eclesiástica. A idéia "revolucionária" tor
nava-se mais forte que a perspectiva desenvolvimen
tista. Os militantes mais radicais da me, JEC e JOC, 
como resultado do novo ambiente, criaram em 1963 
a Ação Popular. 

A Ação Popular optou por uma política de pre
paração "revolucionária", atuando na mobilização e 
conscientização popular numa luta contra a explo
ração capitalista. 

O nascimento de uma esquerda católica acon
teceu num momento de radicalização da sociedade 
brasileira como um todo. No campo e na cidade es
tavam presentes os germes da inquietação social. O 
fortalecimento do Partido Comunista, as ligas cam
ponesas do Nordeste e a própria crise econômica 
eram sintomas que revelavam a necessidade de mu
danças. 

A maior parte dos representantes da esquerda 
católica foi silenciada pelo golpe de 1964. Os jovens 
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operários encontraram-se do lado oposto do grupo 
que assumiu o poder. O clero também num primeiro 
momento condenara os acontecimentos, mas poste
riormente numerosos bispos abençoaram os vitorio
sos. Diante desse quadro, os militantes jocistas pas
saram a sofrer pressões, tanto da parte das autori
dades eclesiásticas como dos policiais. 

Entre 1964 e 1968, os jocistas passaram pela 
fase da desilusão. Na medtda que a JOC procurou ser 
porta-voz dos leigos que pretenq.iam transformar re
volucionariamente o papel da Igreja e da sociedade, 
foi perdendo sua liberdade de ação, ou pela vigi
lância do Serviço Nacionºál de Informações (SNI), ou 
pela diluição lenta promovida pelo episcopado. 

O número de dirigentes jocistas, existentes em 
1968, ilustra a situação de precariedade de um movi
mento que pretendia salvar "toda a classe trabalha
dora": 527 militantes, 26 coordenadores permanen
tes e 101 dirigentes. 

Depois de 1968 as equipes regionais foram abo
lidas e os dirigentes aconselhados a permanecerem 
nas suas regiões de origem, o que indicava a desar
ticulação da JOC. Da parte das autoridades gover
namentais, iniciava-se o processo de destruição do 
movimento jocista brasileiro. 

O relacionamento da JOC com o Estado foi se 
deteriorando progressivamente. Logo após o golpe, 
algumas regiões distribuíram manifestos com críticas 
e advertências contra o novo regime. Na medida que 
o governo procurou sair da crise através do sacrifício
dos operários, as críticas da parte dos jocistas foram

57 



58 Valmir Francisco Muraro 

aumentando. 
Os resultados do congresso feito pela JOC e pela 

Ação Católica Operária em 1968 (Recife) desenca
dearam o processo de destruição da pastoral operária 
da época. Condenava-se o capitalismo e defendia-se 
uma sociedade sem "classes". Tudo seria possível 
através do povo, utilizando as greves, os partidos po
líticos, um programa e uma força militar. 

A repressão mais violenta contra a JOC iniciou
se a partir do Congresso de Recife, quando seus do
cumentos foram considerados profundamente sub
versivos pelos militares. 

Depois de 1970, o movimento jocista continuou 
sua trajetória nas mais diversas partes do mundo, 
até mesmo na América Latina. No Brasil, em al
gumas cidades subsistiu debilmente, ou se travestiu 
com outras roupagens. Atualmente, está sendo ar
ticulada a dinamização da JOC no Rio de Janeiro, 
São Paulo e outros Estados. 

Nos dias 22, 23 e 24 de julho de 1983, foi rea
lizado o III Congresso Nacional de Jovens Trabalha
dores, onde foram discutidos temas como sindica
lismo, trabalho, discriminação e marginalização, 
saúde, meios de comunicação de massa, política, 
violência, afetividade e educação. Esse congresso 
comprova que a seiva de jocismo continua a circular 
até hoje. Sua força vivificante somente o tempo po
derá avaliar. 

O PROJETO SOCIAL DO JOCISMO 

NO BRASIL 

Antes dos acontecimentos políticos de 1964, a 
JOC, em plano nacional, vinha procurando se afir
mar como um movimento representativo não somen
te dos jovens trabalhadores, como uma organização 
representativa do mundo operário. 

Os planos anuais da JOC mostravam uma preo
cupação maior com o caráter operário e os militantes 
jocistas em grande número passaram a participar das 
organizações operárias como sindicatos, associações 
profissionais, clubes de bairros e mesmo em associa
ções partidárias. 

Na fase chamada "pré-revolucionária" (1961-
1964) a JOC se fazia presente em mais de cinqüenta 
dioceses das mais variadas regiões do país. O mo
mento histórico f�vorecia o desenvolvimento de orga
nizações como o jocismo. No mesmo período, os jo
vens operários já falavam de uma revolução e traba-
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lhavam para isso. Contudo, o que aconteceu no dia 
1? de abril de 1964, para os jocistas, foi, a "anti
revolução". 

O relacionamento da JOC sempre foi harmo
nioso, tanto com o Estado, como com a hierarquia 
eclesiástica desde a sua fundação. Contudo, o golpe 
de Estado de 1964 mudou radicalmente essa situa
ção, pois o envolvimento de muitos jocistas com te
mas sociais provocou forte repressão da parte dos 
governantes e silêncio dà maior parte do clero. É . 
possível vislumbrar três momentos distintos na traje
tória do movimento jocista do Brasil na sua relação 
com o Estado: uma fase de convivência pacífica, uma 
fase de ruptura e outra.de repressão. 

A convivência pacífica 

Nos primeiros anos da década de 1960, princi
palmente a partir do governo Goulart, era de otimis
mo e confiança o clima reinante entre os trabalha
dores. Acreditava-se na capacidade do novo governo 
na execução de reformas urgentes que poderiam evi
tar conflitos e revoltas dos trabalhadores. 

Mesmo a presença no encerramento do II Con
selho Mundial da JOC (1961) e os elogios dos gover
nantes ao jocismo brasileiro não conseguiram fazer 
os jovens trabalhadores esquecerem as dificuldades e 
a força do movimento. Os operários consideravam-se 
injustiçados ao mesmo tempo que acreditavam no jo
cismo como uma organização capaz de promover 
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mudanças sociais. A JOC ainda propunha reformas 
esperando dos governantes atitudes que pudessem 
realizá-las. 

O manifesto lançado no encerramento do Pri
meiro Congresso de Jovens Trabalhadores (1961) 
mostrava amadurecimento, ao menos teórico, do jo
cismo brasileiro e dos operários em geral. Suas rei
vindicações iam além dos problemas materiais. Colo
cavam-se como membros importantes da sociedade, 
exigiam e denunciavam: o desamparo dos trabalha
dores do campo pela falta de uma verdadeira reforma 
agrária; o abandono das empregadas domésticas; o 
baixo grau de cultura do povo brasileiro e principal
mente da juventude trabalhadora; os baixos salários; 
o assistencialismo dos sindicatos, desviados das suas
principais finalidades; a desatualização do sistema
eleitoral; a exploração e esgotamento das riquezas
naturais do país feita por grupos estrangeiros.

Mesmo sendo bom o nível de relacionamento 
Igreja-Estado e JOC, os jocistas, reunidos no Rio de 
Janeiro em 1961, falavam de uma revolução (que 
para muitos já estava se processando) através das 
conquistas gradativas dos trabalhadores que viriam 
ao encontro dos interesses dos grupos menos favore
cidos da sociedade brasileira. 

Em 1961, a JOC se colocava como o arauto da 
solução dos problemas operários. Na sua crítica so
cial também entrava o capitalismo desenfreado insta
lado no Brasil. Os governantes da época também 
eram responsabilizados pelas misérias dos trabalha
dores. 
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As críticas dos dirigentes jocistas demonstravam 
um certo desencanto com as promessas do governo 
Goulart que <temagogicamente abusava da doutrina 
social da Igreja no seu discurso e pouco fazia de con
creto para aproximar o "sonho" de salvação jocista 
da sua realização. 

Bartolo Pérez via os perigos de uma revolução a 
curto prazo no Brasil, pois, se o governo não reali
zasse as reformas de base prometidas, o grau de so
frimento dos trabalhadores não resistiria muito tem
po e estes abraçariam a primeira bandeira que se 
apresentasse. Bartolo Pérez aproximava sua observa
ção da ameaça, pois a JOC oferecia-se como uma das 
bandeiras. 

Entre 1962 e 1964, o debate político �umentou 
dentro da sociedade brasileira promovendo a politi
zação de uma grande faixa da população, até mesmo 
de numerosos operários. A JOC também foi envolvida 
nesse clima de discussões políticas e passou a parti
cipar de maneira mais direta na organização dos tra0 

balhadores em geral. Nessa fase· as organizações po
pulares, como as ligas camponesas, os sindicatos e as 
associações de bairro conheceram. uma exuberância 
nunca vista. A JOC, ao lado de organizações católi
cas semelhantes, também cresceu numericamente. 

A chamada esquerda católica (Juventude Uni
versitária Católica, Ação Popular) na medida em que 
se envolveu com a vida política do país conseguiu in
fluenciar progressivamente o movimento jocista, que 
passou a inclinar-se sempre mais para os problemas 
operários, abandonando sua visão exclusivamente sa-
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cramental da fé que tinha relação com a política e 
com a sociedade como um todo. A partir do momento 
em que a JOC optou por uma ação mais social e me
nos sacralizada, perdeu o apoio e a simpatia de mui
tos bispos, sacerdotes e militantes mais conservado
res. As divisões internas do movimento tornaram-se 
evidentes. 

O envolvimento da JOC com problemas sócio
políticos ajudou seus militantes a mudar sua opinião 
sobre o marxismo. Em 1967, os jocistas conseguiam 
ver nessa doutrina alguns valores ao declarar que "o 
marxismo para nós é uma doutrina como qualquer 
outra. O comunismo não nos assusta. Se o marxismo 
contribui para dar ao operário aquilo de que ele pre
cisa e permite a sua realização como indivíduo, não 
nos colocamos contra ele". Foi a confirmação que o 
anticomunismo era coisa do passado. Na mesma de
claração, os jocistas deixavam claro que não eram co
munistas, mas encaravam seus rriilitantes como ir
mãos na busca de alternativas para o mundo ope
rário. 

Oscar Melanson, Assistente Sul-americano da 
JOC, dirigiu-se aos sacerdotes paulistas responsáveis 
pela pastoral operária, em 1964, afirmando que a 
Igreja do Brasil deveria adaptar-se à situação histó
rica do país. Era necessário abandonar o "cristia
nismo sociológico" do passado, de tradição, de "cas
ta" e preocupado com o número de católicos e vol-
tar-se para a evangelização. 

O padre Melanson defendia a necessidade de 
adaptação da Igreja ao momento histórico. As difi-
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culdades pastorais desapareceriam quando a institui
ção eclesiástica se integrasse sócio-culturalmente na 
"realidade móvel" do século XX. Se o jocismo tinha 
conseguido uma forma de apostolado que poderia 
aproximar a Igreja dos grupos menos favorecidos, a 
maior parte do clero brasileiro continuava a defender 
uma pastoral elitista e desvinculada da vida concreta. 

As opiniões diferentes entre a JOC e a hierarquia 
eclesiástica referentes ao apostolado e ao comunismo 
não criaram conflitos sérios, antes de 1964. 

A fase de convivência pacífica entre a JOC e o 
Estado foi interrompida com o golpe militar de 1964, 
pois o grupo vitorioso via em toda forma de organi
.zação popular uma ameaça a sua permanência no 
poder. O processo de repressão atingiu também os 
jocistas. 

A fase de ruptura 

Os jocistas foram surpreendidos pelos aconteci
mentos de abril de 64, pois mesmo que fossem admi
tidas as possibilidades de uma revolução armada, 
não era esperada esta atitude como iniciativa do 
Exército brasileiro. Acreditava-se numa evolução que 
partisse da tomada de consciência de uma boa parte 
da "massa" organizada em grupos de pressão e que 
favoreceria o lançamento de lideranças como "ca
beça-de-ponte" nas Assembléias estaduais e no Con
gresso Nacional. Com isso seriam conquistados vá
rios ·privilégios em favor das camadas populares, até 
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mesmo a participação mais ativa na direção do país. 
O objetivo último era conseguir lentamente a derro
cada dos grupos dominantes e a realização de refor
mas mais profundas. 

Mais uma vez a Igreja do Brasil perdia uma 
oportunidade de fazer opção pelos grupos economi
canrente. menos favorecidos, isto é, pela maioria da 
população do país. O clero conservador foi vitorioso 
em relação aos progressistas, e preferiu continuar ao 
lado das elites econômicas em vez de um apostolado 
popular. O silêncio da hierarquia eclesiástica nos 
anos que se seguiram em relação às perseguições mo
vidas pelas forças policiais aos jocistas confirmavam 
este fato. 

As tensões surgidas dentro da Igreja foram 
acompanhadas por aquelas da opinião pública. Sem 
apoio, a JOC era acusada de órgão de fachada do 
PC, e seus membros, de comunistas. Os jocistas ti
nham dificuldade� de se defender, pois sua voz não 
encontrava eco rios pronunciamentos isolados daque
les que tinham maior credibilidade: a hierarquia 
eclesiástica. Apenas os bispos do Nordeste e de São 
Paulo defenderam abertamente o movimento jocista. 

A esperança dos dirigentes e militantes da JOC 
numa recuperação da imagem do movimento diante 
da opinião pública estava depositada nos pronuncia
mentos da Conferência Nacional dos Bispos dó Brasil 
(CNBB). Quando vieram,a desilusão aumentou, pois 
o primeiro manifesto, em maio de 64, rendia "graças
a Deus, que atendeu às orações de milhões de brasi
leiros e os livrou do perigo comunista". A CNBB re-
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conhecia e lamentava que, até mesmo em movimentos 
de orientação católica, houvesse membros que, por 
falta da malícia ou exagero no seu idealismo, prefe
riram uma aproximação das idéias comunistas. 

Diante do golpe consumado, dirigentes da JOC 
e da Juventude Operária Católica Feminina (JOCF), 
após rápidas viagens a São Paulo e Minas Gerais e 
com a vinda de elementos do Rio Grande do Sul, fi
zeram uma rápida reflexão sobre os acontecimentos 
de 64, concluindo a necessidade de uma revisão mais 
profunda do movimento jocista. Constatou-se um 
afastamento da JOC em relação à Igreja e a necessi
dade de renovar os quadros jocistas com novos ele
mentos. 

As atitudes repressivas das autoridades policiais 
repercutiram em todo o país: detenções, prisões, in

quérito, geralmente acompanhados de violência e 
tortura. 

Em Recife, foram detidas por vinte e quatro ho
ras e submetidas a torturas físicas e psicológicas, já 
em 1964, as dirigentes nacionais e permanentes jo
cistas: Maria da Conceição Barros, Ivanise. Maria 
Santos, Cosma Maria da Conceição, Lenira Carva
lho, Maria Amélia de Lima e lvonete Alves de Souza. 

Em Belo Horizonte, a polícia e um "corpo de vo
luntáriQs" invadiram a sede regional da JOC, apreen
dendo grande quantidade de material e publicações. 
Resultou dessa invasão o recolhimento de sete moças 
e quatro rapazes, na Delegacia de Vigilância Social. 
Também Delaney de Oliveira Pinto, presidente re
gional, foi detido durante vinte e quatro horas, junta-
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mente com Antonio Victor, Secretário da Federação 
da JOC arquidiocesana. 

Dirce Isabel Teixeira, de Sete Lagoas, foi cha
mada a depor para in\!riminar o assistente, padre 
Mário Pinto. Sílvio Rodrigues, de Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul,· dirigente federal, foi forçado a 
denunciar os comunistas que conhecia na fábrica 
onde trabalhava. O Comitê de Direção da Federação 
de Uruguaiana foi obrigado a preencher um formulá
rio feito pela divisão do Exército local e explicar os 
objetivos do movimento, das publicações e as liga
ções com outras cidades do país, fornecendo os no
mes dos dirigentes nacionais. 

Os assistentes jocistas geralmente davam seu 
apoio aos presos e a todos os militantes perplexos 
com os acontecimentos. 

Nélson Queiroz, Assistente Regional do Centro
Oeste, visitava os presos levando-lhes o conforto espi
ritual. Padre Mário Pinto foi preso juntamente com 
Jorge Sulivellas, e conduzido a Belo Horizonte, onde 
permaneceu incomunicável durante três dias. Era 
acusado por atividades subversivas, sobretudo aque
las relacionadas com o trabalho junto às domésticas. 
Como material subversivo apreendido, foi-lhe apre
sentado O Jovem Trabalhador, a Jovem Trabalha
dora diante da Vida, obra do monsenhor Cardijn. 
Foi também acusado de promover reuniões mistas 
com jovens de ambos os sexos no escuro, sendo con
siderado imoral., 

Na semiclandestinidade a JOC sobreviveria à dé
cada de 1960 cada vez mais fragmentada em nível 
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nacional. Numericamente seus quadros definhavam. 
Por outro lado, a repressão movida pelo Estado au
toritãrio serviu para -tornar cada vez mais crítica a 
visão sócio-política dos jocistas que continuaram en
gajados no movimento. Nem a influência de bispos 
como dom 1-félder Câmara e dom Lucas Moreira con
seguiu evitar uma aproximação da JOC com as idéias 
da esquerda brasileira da época. 

Os núcleos jocistas, que continuaram na mili
tância, passaram a atuar de forma mais interiori
zada, isto é, debruçaram-se sobre a análise social e 
sobre o estudo. Em 1965, durante a Primeira Semana 
de Estudos de Nova Friburgo, as presenças de Cân
dido Mendes de Almeida e de Alceu de Amoroso Li

ma serviram para dar novo impulso ao movimento. 
As conclusões desse encontro mostravam que a JOC 
optara por uma análise ainda mais crítica do capita
lismo. Por outro lado, era também·evidente o desen
canto com o socialismo. 

O Conselho Nacional realizado em Recife (1968), 
juntamente com a Ação Católica Operária, serviu 
para aumentar ainda mais a pressão do clero e da po
lícia sobre a JOC. As conclusões publicadas em con
junto confundiram o posicionamento dos jocistas com 
aquele dos militantes da ACO, que na sua maioria 
eram confessadamente marxistas. As críticas ao sis
tema capitalista, considerado um sistema econômico 
intrinsecamente mau, e à hierarquia eclesiástica, pela 
sua passividade diante das aberrações sociais da épo
ca, custaram à JOC repressões violentas. Apesar de 
não aceitar o silêncio do episcopado, os militantes 
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jocistas não pretendiam distanciar-se da Igreja. 
Os jocistas apresentavam-se com.o representan

tes de uma organização leiga profundamente ligada à
Igreja. O jocismo do Brasil sempre foi vinculado à 
instituição eclesiástica e nela encontrava a sua razão 
de existir. O silêncio da hierarquia era compromete
dor. Preferiu ver uma organização da Igreja ser len
tamente destruída a assumir um possível conflito com 
o Estado. Não seria ingênuo afirmar que, se a Igreja
abandonou a JOC, o mesmo não se pode dizer· desta
em relação à Igreja.

Dentro da linha de opressão organizada pelo 
novo regime destacaram-se as leis de arrocho· como a 
lei de greve, que na prática tornou toda manifestação 
coletiva ilegal; a lei do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, que pôs fim à estabilidade no emprego; 
e a lei de "arrocho salarial", que deu ao governo o 
direito de estabelecer os índices de aumento salarial 
de acordo com as exigências do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). 

Todo o aparato repressivo montado pelo Estado 
contra os traballiâdores não conseguiu evitar mani
festações isoladas de protesto da parte de operários, 
estudantes e intelectuais. Em 1967 aconteceu a greve 
dos bancários da Guanabara e de Curitiba, a greve 
dos metalúrgicos da Belga-Mineira e outras manifes
tações de menor envergadura. 

Dentro do mundo operário, apesar das dificul
dades, a JOC conseguia formar um número signifi
cativo de jovens que descobria nova imagem da reli
gião, da sociedade e da vida. 
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Em torno de 1968 era claro para os jocistas que 
somente mudanças sociais profundas e até radicais 
poderiam melhorar a sorte dos operários do país. A 
JOC assumia um papel importante nessas transfor
mações ao lado de outros movimentos populares. Os 
objetivos reformistas seriam abandonados e em seu 
lugar surgiam as "idéias revolucionárias". 

A fase de repressão 

O movimento Jocista do Brasil foi perse.guido 
pelo governo durante vários anos. Já em 1964, diri
gentes e assistentes foram detidos e interrogados. Foi, 
contudo, a partir de novembro de 1968 que a perse
guição foi intensificada e tomou forma abertamente 
agressiva e sistemática, como é possível comprovar 
através dos acontecimentos enumerados a seguir, nas 
diferentes regiões como Belo Horizonte, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí, Santa Ça
tarina, Pernambuco e Maranhão. 

Em Beio·Horizonte no dia 28 de novembro de 
1968, os padres franceses Michel Le Ven (assistente 
daJOC regional), François Berthou, Hervé Crocguin 
e o diácono brasileiro José Geraldo da Cruz foram 
presos, interrogados e torturados. Permaneceram 75 
dias na prisão. 

No dia 23 de janeiro de 1969, a sede da JOC 
Feminina de São Paulo foi invadida pelas forças mili
tares, acompanhadas pelo chanceler da Cúria de São 
Paulo. Na Vila Ré, dois militantes da JOC foram pre-
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SOS, ma�tidos incomunicáveis e torturados durante 
um mês. 

Em Osasco, os padres Antonio Soligio e Jean 
Talpe, que residiam num bairro operário, foram pre
sos, juntamente com numerosos militantes da Ação 
Católica. A polícia invadiu a sede da CNBB de São 
Paulo à procura do padre Antônio Soares, que se en
tregou na casá do padre Tomas Raffainer. Foi inter
rogado sobre os movimentos da paróquia e sobre a 
missão da Igreja. 

Muitos trabalhadores de Volta Redonda, no Es
tado do Rio de Janeiro, que mantinham contatos per
manentes com d. Valdir, foram presos. No dia 25 de 
março de 1969, Tibor Sulik, presidente internacional 
do Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos 
(MMTC) foi procurado pela polícia. Respondeu a um 
interrogatório que durou mais de uma semana, n� 
Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Seu processo foi 
ligado às atividades do padre Michel, mas no SNI as 
acusações voltaram-se contra sua pessoa, sendo acu
sado de agitador internacional. 

Uma pequena peça teatral foi organizada em 
Porto Alegre, durante o mês de maio de 1969, por

um grupo de jovens operários. No fim da representa
ção, agentes do DOPS local ordenaram a �risão do 

- padre Alfonso Ritter, assistente da JOC regional; de
Terezinha de Jesus e muitos outros, interrogados du
rante a noite toda e enquadrados na Lei de Segurança
Nacional.

Em Novo Hamburgo, durante uma assembléia
sindical onde se discutia o aumento salarial,· aproxi-
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madamente qua�enta operários foram detidos após 
terem sido denunciados pela direção do sindicato. 
Catorze deles eram jocistas ou antigos jocistas. 

No dia 26 de maio de 1969, o padre Antônio En
rique Neto foi violentamente assassinado: sofreu tor
turas e enforcamento. Posteriormente, seu corpo foi 
arrastado e esquartejado. No dia seguinte, d. Hélder 
declarava que estava de posse de uma lista com trinta 
e duas pessoas condenadas à morte, e nela estava o 
nome do sacerdote. 

Dois padres do norte do país, no Estado do Ma
ranhão, José Antônio Magalhães de Monteiro e Xa
vier Gilles de Maupeou d' Ableiges, foram detidos 
pela Policia Federal, acusados de atividades subver
sivas. O primeiro trabalhava com a JOC. A Comissão 
Episcopal da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil da região Nordeste I, denunciou no dia 25 de 
agost� de 1970 as torturas sofridas pelo padre_ Antô
nio. A Arquidiocese de São 1:,uís estava de posse dos 
atestados fornecidos pela divisão médico-legal da Se
cretaria de Segurança comprovando as torturas. 

O diretor geral da Policia Federal, general Wal
ter Pires de Carvalho, afirmava que os dois sacerdo
tes presos no Maranhão eram subversivos e que não 
tinham sido submetidos a torturas. 

No dia 8 de outubro de 1970, em Fortaleza, o 
Conselho de Justiça Militar declarava por unanimi
dade a falta de fundamentos nas acusações contra os 
dois sacerdotes e, conseqüentemente, a sua inocên
cia. 

A equipe nacional da JOC reuniu-se durante os 
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dias S, 6 e 7 de setembro de 1970. No dia 11 do mes
mo mês, a sede do movimento, no Morro de São Car
los, foi ocupada pela Polícia Militar. Os dirigentes 
encontrados no local foram presos: Vandir Maria da 
Silva, Márcia Marques e Teodoro Haag. Ignorava-se 
quando foram transferidos para a prisão e em qual 
foram detidos. A sede permaneceu ocupada durante 
9 dias, e os poiiciais atendiam telefonemas apresen-
tando-se como dirigentes da JOC. 

Marly de Assis Santos, dirigente nacional e o pa
dre Arnaldo Werlang, assistente regional, foram de
tidos sob a acusação de terem penetrado em zona mi
litar uma vez que tinham entrado na sede do movi-' 

.mento. A polícia saiu da sede com provas forJadas, 
como fuzis introduzidos na casa após a prisão dos di
rigentes e um transmissor de rádio. Os livros-caixa 
da JOC apresentavam somas de dinheiro provenien
tes do estrangeiro que serviriam para a manutenção 
de movimentos clandestinos. Os invasores levaram os 
arquivos, sem a presença de pessoas que pudessem 
verificar o conteúdo daquilo que se retirava. 

As 6 horas da manhã do dia 28 de setembro de 
1970, a polícia apareceu na Igreja da Salete no Ca
tumbi (RJ), à procura do padre Manuel de Jesus, an
tigo Assistente Nacional da JOC. Detiveram·o padre 
Agostinho P.retto, Assistente Latino-Americano do 
movimento e seu colega Mário Prigol, vigário da pa
róquia e assistente da JOC e da Ação Católica Opt:
rária do bairro. Na mesma manhã, foram ao Insti
tuto Brasileiro de Desenvolvimento - !BRADES-, 
filiado à CNBB, onde detiveram Maria Irony Bezerra 
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e o padre Manuel de Jesus. 
As forças policiais ocuparàm a residência das 

"Irmãzinhas de Jesus", localizada no Morro de São 
Carlos, próximo à sede da JOC, no dia 7 de outubro 
de 1970, onde detiveram Maria Inês Serapiso e Ade
rnar Bertucci. O mesmo aconteceu com d. Aloísio 
Lorscheider, Secretário-Geral da CNBB, e com o 
Provincial dos Jesuítas, padre Veloso. 

Em novembro de 1970, d. Lucas Moreira Neves, 
Secretário do Apostolado dos Leigos, acompanhado 
pelo cardeal Câmara, procuraram, junto às diferentes 
repartições policiais, notícias sobre os presos. No dia 
29 de setembro, numa entrevista com o comandante 
do I Exército, general Sizeno Sarmento, receberam a 
promessa de ter todas-as informações e pistas possí
veis sobre os jocistas detidos. Quarenta e cinco dias 
depois ainda não tinham recebido nenhuma resposta 
da parte do general. Mesmo os encontros com o mi
nistro da Justiça e o presidente da República de nada 
valeram. 

Nos interrogatórios, a principal prova para aca
racterizar as atividades dos jocistas como sendo co
munistas era o método ver, julgar e agir, criado por 
Cardijn e aplicado por todos os grupos jocistas exis
tentes no mundo. 

Diante do exposto, com base em dados forneci
dos pelo secretariado da JOC Internacional, não foi 
difícil concluir que, depois de 1964, o movimento jo
cista passou por sérias dificuldades no seu relaciona
mento com o Estado. Entre 1968 e 1970, houve uma 
repressão aberta àqueles que tentassem articular ati-
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vidades ligadas à JOC. O governo brasileiro fez tudo 
para destruir o jocismo no país. · . 

Por que a JOC do Brasil foi atacada? Foram vá
rias as razões dos ataques do governo, dos militares e 
de facções do clero. Segundo os militantes do11t11ovi
mento, a JOC possibilitava a formação de uma "cons
ciência social" entre os operários que descobriam sua 
responsabilidade nos destinos do país. A Igreja era 
uma força que, em parte, escapava ao controle das 
autoridades militares, representando uma organiza
ção que permitia o desenvolvimento de idéias defen
didas em Medellin, e que se chocavam aos interesses 
do governo e parte do clero brasileiro. 

O comportamento do clero do Brasil - diante 
das perseguições movidas contra a JOC - não mani
festa uma atitude de defesa. Exceção feita à inicia
tiva isolada de alguns bispos e sacerdotes ( d. Lucas 
Moreira, d. Hélder Câmara, padre Celso, padre 
Agostinho e outros). Não foram poucos os bispos que 
passaram a atacar o movimento (d. Scherer, d. Si
gaud), ou que assumiram posição favorável aos novos 
grupos que ocuparam o poder. 

De uma forma geral, o clero assumiu três tipos 
de atitudes diante das perseguições aos jocista;: si
lêncio da maioria, ataque de alguns e defesa de ou
tros. 

Durante a invasão do IBRADES, no Rio de Ja. 
neiro, a polícia deteve dom Aluísio Lorscheider, o 
Provincial dos Jesuítas e o reitor da PUC. A partir 
desse momento a posição da CNBB diante do gover
no "revolucionário" mudaria radicalmente, como se 
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pode concluir do documento publicado em novembro 
de 1970, ao afirmar que para "eliminar o terrorismo 
subversivo e aviltante, cuja maior vítima é o próprio 
povo, a exacerbação de uma justa preocupação pela 
segurança nacional gera um clima de crescente inse
gurança. O terrorismo da subversão não pode ter 
como resposta o terrorismo da opressão". 

Depois desses acontecimentos, que tiveram re
percussão internacional, a hierarquia eclesiástica do 
Brasil assumiu uma postura mais crítica do regime e 
passou a defender publicamente as pessoas persegui
das arbitrariamente pelo Estado. 

No Brasil, o jocismo sofreu as conseqüências de 
um período histórico de tensões políticas vividas pelo 
país. No momento em que os frutos começavam a ser 
evidentes, aconteceu o golpe de Estado de 1964. 

A Igreja, provavelmente a única instituição com 
força suficiente para opor-se ao golpe militar, pre
feriu (em nome da "ordem" e para "evitar derrama
mento de sangue") aliar-se aos vitoriosos. Tal posi
cionamento mostrava que o clero conservador do país 
tinha na época maior força de decisão. 

A Igreja do Brasil perdia mais uma chance de 
aumentar o prestígio do catolicismo junto aos grupos 
economicamente menos favorecidos da população. 

O jocismo do Brasil representou uma moderni
zação do catolicismo, isto é, uma forma de aproxi
mar a Igreja do cristianismo primitivo: dos pobres e 
dos oprimidos. Na época, a maioria absoluta da po
pulação brasileira era economicamente carente. 

As perseguições movidas pelas autoridades go-

Juventude Operária Católica (JOC) 

vernamentais e a desarticulação da JOC pela hierar
quia eclesiástica em 1970 tentaram pôr fim a· uma 
experiência apostólica modernizante diante da passi
vidade ou condenação de grande número de clérigos. 
Contudo, a repressão não conseguiu arrancar todas 
as raízes jocistas. 
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DO JOCISMO BRASILEIRO 

A violência que envolveu a JOC, entre 1969 e 
19:70, não foi suficiente para eliminar as suas influên
cias e a sua continuidade. Alguns núcleos subsistem 
até,hcje, outros estão sendo reativados. Além disso, a 
pastoral operária da maioria das dioceses foi inspi
rada nas experiências jocistas. Antigos militantes da 
JOC atuam em outros movimentos, religiosos ou não. 
Logo, houve uma continuidade de pessoas. O método 
criado por Cardijn foi aproveitado pelas Comunida
des Eclesiais de Base (CEBs) e outros grupos da pas
toral popular. A "imaginação utópica", apesar de 
fragmentada, não se esgotou com o desaparecimento 
dos seus articuladores. 

Ao lado de outros movimentos da Ação Católica 
Brasileira especializados em juventude, como a JUC e 
a JEC, o jocismo pretendeu promover uma guinada 
na conduta do catolicismo brasileiro para a pastoral 

Juventude Operária Católica (JOC) 

popular, isto na medida em que aproximava nume
rosos membros do clero dos operários, e estes, da 
Igreja. 

Para o catolicismo as experiências jocistas repre
sentaram um apostolado mais próximo daquilo que 
os trabalhadores esperavam da Igreja, ao nível da in
terpretação comum, tradicionalmente atrelada aos 
interesses das elites econômicas do país. A JOC des
pertou a Igreja para a importância de se fazer uma 
"opção preferencial pelos pobres", para não perdê-
los. 

Em relação ao governo, a JOC indicou a urgên
cia de se promover reformas que pudessem minimi
zar a miséria material dos trabalhadores. Parte do 
clero compartilhava dessa opinião, mas a voz da hie
rarquia eclesiástica falou mais alto até a década de 
1970, pois, sendo constituída por uma maioria con
servadora, preferiu optar pela manutenção da har
monia social e pelos interesses das elites econômicas. 

Do confronto entre o "sonho" e a realidade seria 
ilusório afirmar que o jocismo brasileiro conseguiu a 
salvação da "classe operária". Contudo, seria injusto 
negar a importância religiosa e social desta organi
zação de leigos católicos. 

As experiências jocistas ofereceram à Igreja do 
Brasil contribuições significativas, na medida em que 
levaram uma grande parte do clero a reavaliar seu 
conceito de "povo" e suas-e.titudes pastorais. A JOC 
propiciou a inúmeros sacerdotes um contato direto 
com os trabalhadores e seus problemas, conduzindo
os a uma reflexão sobre a pastoral praticada pela 
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Igreja da época. Aqueles mais sensíveis partiram 
para práticas pastorais "progressistas" e adaptadas 
às necessidades dos grupos oprimidos que formavam 
a maioria da população do país. Descobriram ainda 
que não fora a JOC que se afastara da Igreja, mas o 
clero que a abandonara. 

Os sacerdotes que criaram uma nova visão dos 
valores operários passaram a assumir a postura não 
apenas daquele que ensina, mas também do que tem 
muito a aprender. 

O jocismo brasileiro contribuiu para formar en
tre os trabalhadores uma consciência política. Atra
vés da JOC muitos operários descobriram a impor
tância da participação social. 

De maneira direta ou indireta, as experiências 
jocistas tiveram participação importante no desen
volvimento· da chamàda Igreja popular do Brasil. O 
limite de idade para permanecer na JOC ou o aban
dono da militância levavam muitos jocistas a atuar 
em organizações como a Ação Popular, as CEBS, a 
Pastoral da Terra. O mesmo destino tiveram muitos 
assistentes jocistas, quando o espaço pastoral junto à 
JOC foi limitado. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi primor
dial a influência do jocismo sobre a Pastoral Operá
ria. Através do Boletim Nacional da Comissão de 
Pastoral Operária, em julho de 1980, dom Cláudio 
Hummes assim se expressou: "É justo, enfim, afir
mar que a JOC, a Ação Católica Operária e essas 
pastorais operárias têm formado militantes cristãos, 
que hoje pesam significativamente no movimento 

Juventude Operária Cat6/ica (JOC) 

operário e popular". A importância da JOC na for
mação da Pastoral Operária foi desigual nas diferen
tes regiões, o que não diminui seu valor. 

Mesmo que a maioria dos estudiosos da história 
religiosa do Brasil não veja nenhuma relação entre o 
jocismo e as CEBs, não seria difícil localizar antigos 
militantes e assistentes da JOC envolvidos com essa 
organização. Sabe-se, por exemplo, que algumas da 
primeiras CEBS surgiram no interior do Maranhão e 
foram fundadas por pessoas ligadas à JOC. Certa
mente, o caso do Maranhão não foi único. Se houve 
essa relação de pessoas, é evidente que atualmente há 
muitas diferenças a separar os dois movimentos. 

Para Luiz Alberto Gomes de Souza, e outros es
tudiosos do catolicismo, a transformação da Igreja 
do Brasil realizou-se de "baixo para cima" e os gru
pos leigos desempenharam um papel de destaque 
nessas mudanças. A JOC foi um exemplo claro, na 
medida em que contribuiu na formação da Igreja po
pular e involuntariamente provocou o conflito Igreja
Estado em torno de 1970. Por outto lado, o jocismo 
propiciou nova concepção da- fé, mais envolvida com 
a vida concreta dos trabalhadores e com práticas pe
dagógicas importantes para a pastoral popular. 

A repressão do regime político instalado em 
1964, as arbitrariedades cometidas pelas autoridades 
policiais quase provocaram o desaparecimento defi
nitivo da JOC. Ao mesmo tempo favoreceram a so
brevivência da mensagem jocista dentro da socie
dade. Na medida que a repressão se tornou mais 
violenta e atingiu elementos de destaque da hierar-
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guia eclesiástica, a instituição percebeu o valor do 
posicionamento dos membros-da JOC em relação ao 
regime. 

As tardias manifestações de apoio do episcopado 
aos jocistas não foram suficientes para garantir a 
continuidade em nível nacional das suas atividades 
depois de 1970, Foi difícil manter uma identidade 
própria diante da repressão, das divisões internas e 
dos novos movimentos que surgiram. Alguns grupos 
isoladamente sobrevivem até nossos dias. Fala-se 
atualmente da reorganização do movimento em nível 
nacional. A realização do III Congresso Nacional em 
São Paulo Uulho de 1983) não contou com a presença 
de representantes de todas as dioceses do país. Mes
mo assim, a participação de jocistas dos mais dife
rentes Estados foi representativa. 

Como'harmonizar atualmente a antiga JOC com 
a presença de movimentos como a Pastoral Operária 
ou a Pastoral de Juventude? Não seria um retrocesso, 
uma volta ao passado que negaria um novo "ciclo 
utópico" nascido a partir dos "excedentes utópicos" 
da JOC brasileira anterior a 1970? Um grande nú
mero de pessoas defende a reativação do jocismo, 
pois não existe atualmente um movimento católico 
que se ocupe da juventude operária católica. O jo
cismo brasileiro deu a sua contribuição no desenvol
vimento religioso e social do país, o que vale manter a 
afirmação: o "sonho" não acabou. 

INDICAÇÕES PARA LEITURA 

Como não existe ainda uma bibliografia específica 
sobre o jocismo brasileiro, podemos relacionar dois tipos 
de leituras: 1. Fontes; 2. Bibliografia geral. 

1. Encontramos muitos registros sobre a organiza
ção e sobre as atividades jocistas em cartas, relatórios, ma
nifestos, estatutos, boletins, apostilas, etc. A maior pa,.ie 
dessas fontes estão reunidas no Instituto Nacional de Pas
toral (INP), localizado no prédio da CNBB em Brasília. 

2. Encontramos algumas obras que tratam, de uma
maneira geral da JOC brasileira. Essas leituras poderiam 
contribuir muito para a compreensão do jocismo: Main
waring, Scott, A JOC e o surgimento da Igreja nas bases 

(1958-1970), Petrópolis, Vozes, 1983 (REB); Bruneau, 
Thomas, O catolicismo brasileiro em época de transição, 

São Paulo, Loyo!a, 1974; della Cava, Ralph, Igreja e Es

tado no século XX, São Paulo, CEBRAP, 1975; Salem, 
Helena, A Igreja dos oprimidos, São Paulo, Brasil Deba-
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tes, 1981; Alves, Márcio Moreira, A Igreja e a polftica no 

Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1979. 

Aos interessados em leituras nessa área seria impor

tante buscar a produção editorial própria do movimento 

jocista, como o jornal Juventude Trabalhadora. 
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UMA ESCOLA PARA O POVO 
Maria Teresa Nidelcoff 

Um diálogo com educadores e professores centrado na dico
tomia "mestre-policial/mestre-povo", discernindo a atitude 
policialesca e castradora do ensino de uma postura de engaja
mento na cultura do educando. Uma Escola para o Povo pro
cura nos conscienlizar do significado social e político das atitu
des e métodos dos mestres, e do conteúdo que ensinam. 

A ESCOLA E A COMPREENSÃO DA REALIDADE 

Maria Teresa Nidelcoff 

Qual a missão do professor junto à criança? A autora res
ponde a essa questão de um modo simples e claro, fundamen
tando-se numa visão do homem como ser histórico que se reali
za no tempo, capaz de criar e transformar a realidade. 
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QUAll Para ler e 
debater com 
conhecimento de cáusa 

Quantas e quantas vezes você não se flagrou em meio a 
uma discussão intere�sante e teve de fi.car quieto por falta 
de argumentos? QualE: uma coleção que pretende deixar vo
cê por dentro dos principais temas do Brasil de hoje, mas sem 
a linguagem codificada do texto especializado. Jfatre o pique 
da reportagem e a primeira informação, QualE. 

1. A Questão da USP -
Florestan Fernandes

2. A Questão do Alcoolismo
- Jandira Masur

3. A Questão da Inflação -
Carlos R. Mendes Ribeiro

· 4. A Questão da Negritude
-ZiláBernd

5. A Questão da Reserva de
Mercado - Olavo Setubal

6. A Questão da Democracia
- Denis L. ,flosenfield

7. A Questão do Bóia-Fria
- Maria Conceição
D'Incao

8. A Questão da
Amamentação - José
Mar.tins Filho

A sair: 
A Questão do ControJe da 
Natalidade - Kürt Kloetzel

brasiliense 



JUVENTUDE TRABALHO VIDA 



A experiência da Juven
tude Operária Católica - JOC, durante
cerca de 50 anos no Brasil (1935 a
1985), está sendo resgatada como primeiro ensaio pelo presente livro.

O resgate é fruto de um mutirão de jocistas que viveram esta expe
riência em várias etapas. Seus teste
munhos, acrescidos das pequenas e
grandes publicações que acompa
nharam a formação de jovens traba
lhadores para construirem um rosto
jovem e operário da Igreja, foram acolhidos com carinho e respeito pelos
autores deste livro: Bartolo Perez,
Lenita Peixoto de Vasconcelos, Maria
Augusta da S. Oliveira e Odette de Azevedo Soares. Eles também fizeram a
experiência de jovens trabalhadores e
militantes da JOC.

Bartolo trabalhou desde os 1 4
anos. Exerceu a militância da JOC na
base (seção de militantes), na Arquidi
ocese de São Paulo (Federação Jocis
ta), na Região Sul (dirigente regional) e
na JOC nacional e internacional (pre
sidente da JOCI de 1961 a 1965). De
volta ao Brasil, em Porto Alegre, dedi
cou-se ao magistério e atuou no Sindi
cato dos Professores.

Lenita, nordestina da Paraíba.
jovem comerciária, conheceu a JOC
em 1948. Foi militante e dirigente em
nível da base, da federação (1948) e
presidente nacional de 1955 a 1958_
Marcou presença qualificada no
expansão e organização do JOC no
Brasil. Após o JOC, voltou-se paro o
campo da educação em saúde públi
ca, trabalhando em comunidades e
no ensino. 

Maria Augusta, portuguesa
de nascimento, veio para o Brasil com
4 anos. Aprendiz de costureira aos 14
anos, trabalhou depois em escritórios
e como funcionário no serviço públi-

Uma história de 

DESAFIOS 
JOC NO BRASIL - 1935/1985 



Deus se revela no devir do homem situado 
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APRESENTAÇÃO 

Não é possível falar da renovação da Igreja Católica, no século 
XX, na preparação do Concílio Vaticano II (1962-1965), sem fazer 
referência à Ação Católica e,- em particular, à Ação Católica 
especializada, onde o trabalho da Juventude Operária Católica foi 
pioneiro. O Papa Pio XI viu a Ação Católica como a "participação 
dos leigos no apostolado hierárquico da Igreja". Diante das ameaças 
políticas autoritárias, ele quis congregar e organizar o mundo 
católico. No modelo italiano, onde começou, a Ação Católica tinha 
quatro setores, homens, mulheres, rapazes e moças. Mas foi na 
Bélgica que ela teve um desenvolvimento particularmente vital, a 
partir das intuições e do carisma do Pe. José Cardijn, em seu 
trabalho com os jovens operários, moças e rapazes. Ele desenvolveu 
uma metodologia ativa - o ver-julgar-agir, que sinaliza novos rumos 

pedagógicos e apostólicos - e viu na presença ativa desses jovens e 
dessas jovens na sociedade o sinal mesmo da proclamação da Boa 
Nova. A partir da JOC, foram surgindo os movimentos da Ação 
Católica especializada, por meios de vida, op�rários, estudantes, 
juventude rural, independente (classes médias) e universitária. 

No Brasil, nos anos trinta, em igrejas locais do país, foram 
surgindo equipes jocistas e, depois, em outros meios de vida. Essas 
experiências levaram a que, no final dos anos quarenta, toda a Ação 
Católica passasse do modelo italiano para o especializado. A partir de 

1947, teria um papel fundamental o Assistente Nacional da AC, Pe. 
Hélder Câmara, com a colaboração de Pe. José Távora, Assistente da 
JOC. Ambos seriam logo depois bispos-auxiliares no Rio de Janeiro. 
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O vigor maior da AC se deu nos movimentos de juventude 
as c�amadas A-E-I-0-U: JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, divididos e� 
�o:7imentos masculinos e femininos. Durante os anos cinqüenta, 
dirigentes dos movimentos, com um quadro permanente de jovens 
trab.alhando em tempo integral, vararam o país, sacudindo igrejas
loc�is, com resistências aqui e ali de bispos, de clero e de religiosos 
mais conservadores. 

~ Em_ 1952, po� �ciativa de Dom Hélder Câmara - e o apoio de
Joao Batista Montim, o futuro Paulo VI -, foi criada a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, que teve no Assistente Nacional da 
Ação �atólica seu .�ri�eiro Secretário Geral. A CNBB se organizou
a partir da e�penencia da AC e com o trabalho de dirigentes da 
mesma, especialmente mulheres. As equipes nacionais da AC da rua 
México 11, no Rio de Janeiro, abrigariam as primeiras estruturas do 
movimento episcopal e vários de seus dirigentes estariam, logo a 
alguns passos d�, -no Palácio São, Joaquim, construindo o arcabouço
da nova orgamzação eclesial. E impossível não ver também a 
presença dos movimentos da AC na transformação da Igreja Católica 
desses anos, na reforma litúrgica, na presença ativa na sociedade 
etc. 

Todo esse processo se ·deu num Brasil em profundas 
transformações. As organizações . do movimento operário vinham 
de finais do século XIX, mas tiveram um forte desenvolvimento a 
pa�tir dos ª°:ºs ·:rinta, com o processo de industrialização do país. 
Foi se constitumdo, assim, uma autêntica classe operária nos 
espaços urbanos. E dentro dela, os setores jovens foram decisivos 
em seu crescimento e tomada de consciência. O movimento jocista 
teve. então especial relevância, unindo o compromisso e as lutas
dos Jovens trabalhadores com a consciência cristã. O mundo do 
trabalho foi sendo melhor conhecido, analisado e assumido, 
superando-se uma postura paternalista ou assistencialista de 
a!gu1:1a� atividades cristãs anteriores. As organizações operárias, 
smd1ca1s e outras, normalmente dirigidas por homens, eram 
bastante masculinas. Foi ali que a JOCF, com suas militantes e 
suas dirigentes, teve um lugar pioneiro na valorização do trabalho 
da mulher no meio operário e no desenvolvimento de sua 
capacidade de liderança. 

Em 1957, vim de Porto Alegre para a equipe nacional da JUC 
no Rio de Janeiro e ali encontrei meus colegas da JOCF e da JOC 
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( a JUC já unificara os movimentos masculino e feminino). Nesses 
anos, três movimentos teriam uma especial presença na sociedade 
brasileira, a JUC, a JOCF e a JOC, completando-se e estimulando
se, com ritmos diferentes, devido a suas origens e 
condicionamentos de classe diversos. JOC e JOCF expressavam 
o mundo operário - num Brasil que se modernizava, urbanizava e
industrializava, naqueles anos do segundo Vargas e de JK ; a JUC. 
refletia sobre a realidade e a identidade brasileira e suas 
contradições. Em 1954, o tema central da JUC foi a <'questão social" 
e isso a fez descer do mundo às vezes abstrato da cultura, para os 
embates concretos do Brasil real. E no centro da realidade 
encontrou o mundo operário e as enormes e escandalosas injustiças 
sociais. Todos os movimentos da Ação Católica especializada, a 
partir da complementariedade ação-reflexão, ou reflexão na ação, 
como se dizia, iam transformar-se em agentes de justiça social e 
em promotores de Caridade e de uma Fé comprometida. Vários 
autores dirão que as raízes da Igreja latino-americana, que fez a 
opção pelos pobres em Medellín e em Puebla, podem encontrar
se em boa .parte na AC brasileira daqueles anos. 

Escrevi sobre meu movimento, em livro de 1985: A JUC: os

estudantes católicos e a política (editora Vozes, Petrópolis). 
Vejo com alegria a publicação desta obra: A JOC no Brasil, 1935-

1985. Aqui se poderá ver um itinerário fecundo e profético, abrindo 
novos caminhos. Caminhos que não foram fáceis, especialmente 
depois de 1964, durante o regime militar. Nesse momento, quase 
todos os movimentos da A.C. desapareceram - a JUC, incômoda 
aos militares e aos setores conservadores da Igreja, foi dissolvida 
aos poucos entre 1966 e 1967. Porém o mundo operário, acostumado 
a resistir, sobreviveu na JOC e no movimento adulto Ação Católica 
Operária (ACO) e irá unir-se adiante às atividades da pastoral 
operária. A JOC, que permanecera na semiclandestinidade e 
sofrendo repressão, reemergiu na vida pública com a 
redemocratização de 1985. Este livro reflete o movimento em seus 
primórdios, o grande período de expansão e os tempos de 
testemunho no sofrimento. Nele os leitores sentirão a presença 
de Deus, testemunhando uma Fé que se encarna na Caridade e 
persevera na Esperança. Há que dizer que a permanência e 
tenacidade nos anos difíceis do autoritarismo foi possível pela 
experiência acumulada dos períodos anteriores, pela formação 
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madura das lideranças e pela eficácia de uma pedagogia de ação e 
de compromisso. 

Hoje vivemos outros tempos políticos e eclesiais, não isentos 
de ambigüidades. Na Igreja, várias vozes se levantam pedindo 
renovação, quem sabe outro Concílio. Para essa tarefa a Igreja 
latino-americana, e a brasileira em particular, têm a oferecer uma 
caminhada fecunda, que vem com a AC dos anos trinta aos anos 
sessenta, depois, a partir de 68, com Medellin, as pastorais sociais 
e as Comunidades Eclesiais de Base. Em todo esse processo, a 
JOC esteve p'resente. É motivo de esperança ver, neste livro, que 
os carismas seguem presentes para germinar neste novo milênio. 

A situação do mundo do trabalho é hoje particularmente 
difícil, nesta conjuntura de um capitalismo voraz, que quer destruir 
as conquistas da classe operária. Temos hoje, lado a lado, violência 
irracional e exclusão social. Entretanto, não podemos deixar de 
constatar um forte dinamismo dos movimentos sociais e das 
pastorais. Apesar das dificuldades, vai sendo preparada, 
tenazmente, uma nova sociedade mais humana, para além· deste 
nosso mundo egoísta, individualista e escandalosamente desigual, 
onde os tràbalhadores e os excluídos são espezinhados e 
discriminados. E, nessa história de práticas e de experimentação 
social, está o testemunho fecundo da JOC, das CEBs, das pastorais 
sociais e de várias outras iniciativas. Uma vez mais, o 
protagonismo dos jovens trabalhadores terá de ser central nesta 
nova etapa. 

Luiz Alberto Gómez de Souza1 

1 O autor é sociólogo, foi dirigente nacional da JUC, secretário-geral da 
JEC Internacional, assessor de movimentos sociais e pastorais e, no 
momento, diretor executivo do Centro de Estatística Religiosa e 
Investigações Sociais (CERIS). 
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ESTE LIVRO TEM UMA HISTÓRIA 

Estávamos em 1997. Faltavam três anos para a 
comemoração dos 75 anos de fundação da JOC - Juventude 
Operária Católica, na Bélgica, quando o Secretariado 
Internacional da JOC, sediado em Bruxelas, propõe que se 
escreva a história desse Movimento fundado pelo Pe. José 
Cardijn, que atraiu adolescentes e jovens trabalhadores e se 
estendera ao mundo inteiro. Um Movimento que veio ao 
encontro desses jovens, na sua vida concreta, do dia-a-dia, de 
sofrimento e sonhos, e acreditou na sua capacidade de mudar e 
transformar o mundo do trabalho. Levou-os a conhecer e amar 
Jesus Cristo e com Ele serem presença militante, libertadora, 
em todos os meios de vida. 

Em 1
° 

de janeiro de 1998 é lançado o "Projeto sobre a 
história da JOC", para que se conhecesse como nasceu e se 
desenvolveu o Movimento na Europa, na América, na Ásia, na 
África. Em cada continente jocistas e antigos jocistas 
empenharam-se em recolher dados e conhecer a própria história 
para divulgá-la. A história da JOC no Brasil deveria integrar 
a história da JOC da América. 

Bartolo Perez, de São Paulo, residindo em Porto Alegre
RS, que fora presidente internacional da JOC, membro da 
Comissão Comemorativa do 75

º 

Aniversário, passou a coordenar 
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a história da JOC na América. Convidou, para com ele escrever 
a história no Brasil, mais três antigas jocistas residentes no 
Rio de Janeiro. 

Foi assim que integramos uma equipe e passamos a 
trabalhar sem medir, de imediato, a imensa tarefa que 
assumíamos num Brasil tão grande e onde o Movimento jocista 
se estendera do norte ao sul. 

Não foi fácil: contactar os jocistas, recolher material, 
promover reuniões, dividir tarefas, pôr em comum as 
descobertas, redigir ... Já estávamos em 1999 quando .decidimos 
enviar aos responsáveis a matéria até então elaborada para 
ser incluída na História da JOC na América. 

No entanto, ficara em mãos da equipe no Brasil uma 
riqueza de informações, de documentos, de dados, que não 
puderam ser enviados na sua totalidade para fazer parte dessa 
história global. Não deveriam ser desprezados. Decidimos, 
então, continuar o trabalho. 

Esforço coletivo 

O livro é a história da JOC, contada por jocistas que a 
viveram e escrita por nós, que não somos especialistas em 
Pesquisa nem em História, mas vivemos igualmente a 
experiência jocista. Somos todos, portanto, autores desta 
história. 

Um questionário - ''Minha história na JOC" - foi elemento 
importante, que fez chegar à equipe respostas de 180 jocistas 
sobre diversos aspectos de sua vida: "quando conheceram a JOC; 
sua militância; acontecimentos marcantes; o que representou 
a JOC na sua vida; dificuldades; o que fez ao sair da JOC ... " 
Além do questionário, outras informações advindas de contactos 
pessoais e 7 entrevistas enriqueceram esses depoimentos. Todos 
os testemunhos, todos os depoimentos integram esta história, 
mesmo quando os autores não são citados nominalmente. 
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Colaboraram na elaboração do questionário os antigos 
jocistas Luiz Fernandes Almeida e Mariana Almeida que 
também trabalharam no levantamento de nomes e endereços 
dos jocistas e antigos jocistas. 

Obtivemos respostas de 13 Estados - de todas as regiões 
do Brasil - a maioria (142) vinda dos Estados mais 
industrializados. Entre as respostas, 11 de padres assistentes 
daJOC. 

Revelou a pesquisa que as adesões à JOC vêm desde a 
década de 30. Os jocistas permaneciam no Movimento de 4 a 8 
anos, alguns poucos até 11 anos ou mais. A grande maioria 
trabalhando na indústria, em fábricas e oficinas, seguindo-se 
os comerciários, as domésticas e outros em menor número. Muito 
responsáveis, voltados sobretudo para a ação, passavam 
rapidamente de militantes de base a dirigentes locais, regionais, 
nacionais e mesmo internacionais. Quando deixavam a JOC 
aderiam a outras organizações. 

Nas respostas ao questionário, alguns jocistas ampliaram 
a sua história pessoal com novos fatos e comentários 
significativos que mereciam chegar ao conhecimento dos 
leitores. Único recurso da equipe: selecionar algumas histórias 
de jocistas, moças e rapazes, de diversas regiões do Brasil, e 
publicá-las à parte. 

Além dos testemunhos -fonte primeira e mais importante 
- a equipe recorreu ainda aos arquivos pessoais e teve à sua
disposição documentos e material cedidos por antigos jocistas.
Buscou outras fontes para situar a JOC no contexto histórico
do Brasil nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos, na
história das lutas operárias e no contexto Igreja.

Montagem 

A primeira medida em 1998 foi dividir a história da JOC 
em períod,os a partir da década de 30 e reunir e classificar por 
período toda a documentação de que dispúnhamos. 
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Em 1999, num primeiro encontro em junho, e três meses 
depois em outubro, corn a participação de Dom Antônio Fragoso, 
que desde cedo dera seu apoio e encorajara a equipe, ficou 
definido relatar a história em 5 períodos, cabendo a cada um 
de nós a redação de um período. Apenas o 4

° 

veio a ter uma 
redação conjunta. 

São os seguintes os períodos em que dividimos a história da 
JOC: 

I - 1935 a 1948 - Neste período em que os leigos cristãos se 
fazem mais presentes na Igreja pela Ação Católica, a JOC 
chega ao Brasil, dispersa pelas dioceses. Descobre uma 
nova identidade cristã, ressalta a dignidade pessoal do 
jovem trabalhador, o valor do trabalho e afirma a sua 
característica operária. Reclama da Igreja maior 
autonomia. 

II - 1948 a 1958 - Estende-se pelo Brasil. Cresce em unidade 
e organização. Seus programas, seu método ''Ver-Julgar
Agir" desenvolvem nos jovens trabalhadores uma 
militância que cresce em consciência e Fé, em coragem e 
responsabilidade. A JOC é sobretudo uma "escola de vida". 
Deixa marcas na Igreja, no movimento operário, na 
sociedade. 

III - 1958 a 1964 - No novo contexto brasileiro de apelo a reformas, 
revolucionário, os jovens tr.abalhadores da JOC se identificam 
com esses ideais e se lançam numa ação política e de maior 
engajamento. Unidos aos jocistas dos demais países da América 
Latina, são uma forte presença na JOC mundial. 

IV - 1964 a 1975 - A JOC se defronta com a violência da 
ditadura militar. Repressão e resistência identificam este 
período. O Movimento passa à clandestinidade. 

V - 1975 a 1985 - Na abertura política do País a JOC se une 
aos movimentos de protesto e de volta à liberdade. Neste 
período procura reconstruir-se com uma nova 
caracterização, aqui apresentada apenas em alguns dos 
seus aspectos. 
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Encerramos aqui esta história daJOC-1935 a 1985 -que poderá 
ser completada e continuada por outros que também a viveram. 

Muitos colaboraram 

A todos os nossos agradecimentos. 

De maneira muito especial a Dom Antônio Fragoso por 
ter acreditado em nós desde o primeiro momento, pelo seu 

· constante acompanhamento e sua inestimável contribuição. A
Y olanda Bettencourt Thomé, antiga dirigente de Ação Católica,
sensível aos problemas operários e à JOC, que com muita
dedicação e interesse assumiu a revisão do texto, faz.endo
observações indispensáveis para a sua clareza e coerência.

A Vera Jacoud e Nelson Edy E. Soares que leram com 
atenção os originais e deram importante colaboração. 

Aos mais próximos de nós, Cândida, Luciana, José 
Francisco, Thomás Henrique, Jayme, Hilda, Vera Lúcia e 
Carmen Maria pela solidariedade, estímulo e paciência, e a 
tantos outros que de um modo ou de outro nos incentivaram e 
apoiaram. 

Agradecemos ainda os recursos do Adveniat e do CCFD 
que foram decisivos para a realização do Projeto - A História 
da JOC do Brasil. 

"Como vai o livro da JOC?" 

Uma pergunta tantas vezes ouvida ... a que respondemos 
agora: aqui está ele com seus acertos e omissões. Uma história 
que outros deverão completar. 

Uma tarefa custosa e realizada com muito carinho. 
Obrigou-nos ao estudo, à atualização, à reflexão, aos confrontos, 
a novas indagações. Permitiu à equipe a lembrança de um tempo 
vivido de muita busca e afirmação, de idealismo, de aventura e 
plenitude. 
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E na lembrança da oração da JOC: 

"Senhor, os vossos operários, 
tendo chegado o fim do dia 
levantam seus braços cans;dos 
oferecendo o seu labor." 

Bartolo Perez 
Lenita Peixoto de Vasconcelos 

Maria Augusta S. Oliveira 
Odette de Azevedo Soares 

I 

PRIMEIROS PASSOS 

DAJOC 

NO BRASIL 

1935 - 1948 

Odette de Azevedo Soares 

Em todo o mundo, milhões de adolescentes 
deixam a escola, a família, para começar a vida 

de trabalho ... Enfrentam sós os problemas da 
vida no desabrochar de sua personalidade ... Se 

abandonados, estão perdidos! 

É necessário reunir as massas dos jovens 
trabalhadores em um movimento que para eles 

seja escola, a escola prática da vida. 

Pe. José Cardijn 



VERA CRUZ, SANTA CRUZ, 

BRASIL 

. , �o leitor pode parecer estranho que se comece a contar a
historia da Juventude Operária Católica-JOC partindo de tão 
longe, desde os primeiros anos de existência do Brasil, desde 
mesmo quando os portugueses chegaram por estas terras. 

, . 
Mas se buscarmos estas antigas lembranças ficará mais 

facil enten?er os probl;1:1ªs sociais do Brasil de hoje e porque 
?s 

.
nossos Jovens operanos acolheram tão logo o Movimento 

Joc1s�a. O que os atraía? O que trazia de novo para eles esse 
Movimento num País que sempre se disse católico? 

. �oltando ?s
. 
olhos para o Brasil passado, encontramos uma

s1tuaçao dramatica que desde os primeiros tempos perdura até 
agora: o do1:11í�o de algumas famílias ou de algumas pessoas 
sobr: � ma10na do povo, em busca de riqueza e poder. Um 
dom1rno de poucos sobre muitos. 

Começou no século XVI, com os grandes navegadores da 
�uropa, entre os quais os portugueses se destacavam na
liderança da tecnologia naval. Cheios de ambição e espírito de
aventura, seu único objetivo ao enfrentarem os perigos nas
longas e penosas viagens aléin-mar era buscar caminhos novos
q':-e os levassem a novas terras e mercadorias para comerciar. 
Disputavam esse comércio sobretudo Portugal e Espanha; uma 
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disputa tão acirrada que os obrigou a fazer um acordo, o Tratado 
de Tordesilhas, de 1494, que determinava que as terras 
descobertas para o leste da linha marcada ficariam para 
Portugal e as do oeste para a Espanha. Um tratado assinado e 
nunca respeitado, nem por eles mesmos nem por tantos outros: 
franceses, holandeses, ingleses. 

Aqui chegando em 1500, o que encontraram os navegadores 
portugueses? 

De imediato a beleza da terra "com grandes e verdejantes 
florestas e rios". Ao seu encontro, um povo nativo que os recebeu 
a princípio tranquilo e surpreso - os índios, assim chamados 
por acreditarem os portugueses estar pisando terras da Índia. 
Aos poucos, descobrem muitas riquezas: primeiro pau-brasil, 
madeira de muito valor, depois metais preciosos, ouro sobretudo, 
e diamantes. 

Da exploração da terra foi fácil passar à exploração do 
homem nativo, que fazia parte da terra conquistada. A 
necessidade de braços para o trabalho levou-os à captura dos 
índios e à sua submissão como escravos. Dos 6 milhões de índios 
à época - a grande·maioria destruída pelos maus tratos, pela 
perseguição e pelas guerras - restava no fim do período colonial, 
em 1822, apenas uma população de 600 mil. 

Os índios, ciosos de sua liberdade, não se submetiam 
facilmente, o que levou os conquistadores a se voltarem para a 
África, em busca de "mão-de-obra" para o trabalho, como 
também fizeram outras nações européias. E foi assim· que a 
partir de 1580 se ampliou por todo o Brasil o comércio de 
escravos na exploração de produtos naturais no norte, nas minas 
de ouro em Minas Gerais, na cultura do café no Rio de J a11ieiro 
e em São Paulo, na criação de gado por toda parte. 

Coerção, castigos violentos procuravam manter a 
subserviência de milhões de índios e africanos para satisfazer· 
o poder e a ambição de um número pequeno de senhores.
Acrescente-se ainda que esses senhores se davam o direito de
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possuir e engravidar as escravas ... aumentando assim o seu 
"capital humano". A vida ativa do escravo era de poucos anos, 
depois do que, quando não morria, tornava-se "imprestável". O 
Brasil se tornava assim um moinho de moer gente! 

Uma sociedade que começa dessa maneira carrega através 
dos tempos grandes desigualdades e conserva até agora traços 
fortes dessa dominação: os índios reduzidos hoje a 500.000 em 
territórios demarcados, e os afro-brasileiros discriminados até 
o presente.

Mas a sujeição nunca foi tranquila. Houve resistência, 
revoltas, guerras contra a condição de escravo. Muitos fugiam 
como forma de libertação. Os índios retornavam ao seu povo, 
ou se refugiavam nas missões dos padres jesuítas que os 
acolhiam e defendiam. Os africanos formavam suas próprias 
comunidades livres - os quilombos. No enfrentamento e na 
guerra se destacaram líderes maiores, como Ajuricaba entre os 
índios e Zumbi entre os africanos. 

Para garantir a posse das imensas terras recém
conquistadas contra as ameaças de invasão por outras nações 
européias, o rei de Portugal aplicou o sistema de capitanias 
hereditárias. Dividiu as terras, do norte ao sul do Brasil, em 12 
grandes áreas - as capitanias - que entregou a 12 nobres ou 
funcionários do Reino, e os fez donos das terras e dos nativos 
para que os explorassem em benefício próprio e de Portugal. 
Essa é sem dúvida a origem e a tradição dos latifúndios que 
até hoje são reclamados por milhões de brasileiros sem terra. 

E a história continua ... 

O Brasil permaneceu até 1822 como colônia dependente 
do grande Império Português, um império tão importante na 
época quanto os da Espanha e da Inglaterra. 

Mas o regime colonial começou a ser questionado desde o 
início do século XVII. Em Pernambuco, no Maranhão, em São 
Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Houve revoltas 
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contra os impostos pesados, a submissão econômica, a proibição 
de comerciar com outros países e de instalar fábricas, 
tipografias ... Repercutiam forte no Brasil os ideais da Revolução 
Francesa - liberdade, igualdade, fraternidade - aos quais 
aderiram intelectuais, soldados, pequenos comerciantes, 
comerciários, o povo, inclusive os escravos. Havia ainda a 
influência do exemplo dos Estados Unidos que em 1776 se 
libertara da Inglaterra. 

Libertado de Portugal em 1822, o Brasil passou a ser 
Império Brasileiro. Teve como imperador Dom Pedro I e, em 
seguida, Dom Pedro II, seu filho, até 1889. Então nos tornamos 
República, um novo regime em que o poder de governar é do 
povo que, nas eleições, escolhe seus próprios governantes. Mas 
só tinham direito a voto os homens, se alfabetizados, quando 
apenas 8% da população sabia ler e escrever. 

Num território imenso de tão difícil acesso e unificação, 
como construir uma nação brasileira? 

O período do Império Brasileiro - de Pedro I e Pedro II -
foi de norte a sul turbulento e revolucionário, de protestos, 
prisões e mortes, onde um povo, uma mistura de raças e 
costumes, começava a se firmar e a querer ser dono de si mesmo. 
A sociedade continuava desigual e injusta, dominada por uma 
pequena elite proprietária de terras e bens, que se enriquecia 
sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste. 
Riqueza acumulada à custa do trabalho de escravos que ainda 
vinham intensamente da África, num tráfico que só se extinguiu 
por lei em 1855 e cujo regime infame se estendeu até 1888, ano 
da abolição total da escravatura. 

Misturavam-se as lutas de libertação - as de caráter 
político contra o domínio estrangeiro (o governo central do 
Império) e as lutas de caráter social contra a exploração do 
senhor sobre o escravo. Movimentos em que se confundiam 
manifestações republicanas e campanhas abolicionistas. 
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Intensificados os movimentos de libertação e proibido o
tráfico de escravos, onde buscar "mão-de-obra" para o trabalho?
Começaram então a vir da Europa os imigrantes em grandes
levas - portugueses, italianos, espanhóis - para trabalharem
na agricultura e também na indústria que se iniciara em 1850
e,se desenvolvera graças ao capital acumulado e ao crescimento
da população. Com eles .começou o novo regime de trabalho
assalariado, em péssimas condições, habituados que estavam
os senhores no Brasil ao tratamento desumano e brutal com
seus escravos. Situação que levou a grandes revoltas. Inspirados
e movidos pelo anarquismo e pelos ideais vividos na Europa, os
imigrantes traziam uma experiência de luta contra a
industrialização e o capitalismo explorador, ali já em grande
expansao.

Fim do Império - A República 

Com a República em 1889, uma nova Constituição foi
promulgada em 1891. Ela deu força à descentralização e aos
governadores dos Estados, que desafiavam o Governo Central.
Em cada Estado havia um Partido Republicano, mas com
propostas divergentes, dominado por grandes fazendeiros - os
chamados coronéis do interior - e por .grupos políticos locais.
Uma "política dos governadores" controlada pelos Estados mais
fortes, São Paulo e Minas Gerais, seguidos pelo Rio Grande do
Sul. Não existiam Partidos nacionais.

No início, a consolidação da República, enfrentando
levantes reprimidos violentamente. Entre eles a revolta
sertaneja da comunidade de Canudos (1893-1897) na Bahia,
massacrada sem se render, um exemplo da "miséria e do
abandono do interior e da força repressiva de uma elite
intolerante", e o levante dos marinheiros no Rio de Janeiro, a
Revolta da Chibata (1904), contra o castigo lembrando a
escravidão.

Embora predominantemente agrícola (o Brasil dependia
sobretudo da exportação do café), a indústria se desenvolvia
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principalmente em São �aulo e no Rio_ d� Janeiro, com reforço
do capital estrangeiro. A grande maioria dos t�abal?adores
imigrantes se uniam agora os brasileiros vindos do 1:1-t;:r:1ºr rural
de Minas Gerais e do Nordeste, acossados pela misena e pela
fome. As condições de vida e de trabalho dos operári�s- são
revoltantes: "oficinas quase sem ar e luz, velhos pardieiros,
meninos e mulheres submetidos ao trabalho noturno ... " Os
trabalhadores só tinham como recurso as greves, deflagradas
pelas categorias mais organizadas em seus sindicatos.

O socialismo já começava a atrair intelectuais e a classe
média. A vitória da Revolução Russa em 191 7, a primeira guerra
mundial (1914-1918) da qual o Brasil participa, a f�1:dação �o
Partido Comunista em 1922, tornam os operanos mais
conscientes de sua força revolucionária. As greves se
multiplicam e são fortemente reprimidas: sindicatos são
fechados, dirigentes presos, espancados, deportados.
Considerados agitadores, são "caso de polícia".

Num primeiro momento os operários de�u_nci_am _as
péssimas condições de vida e de trabalp.o e fazem reivmdic�çoes
econômicas para mudar a situação. E o enfrentamento direto
nas fábricas, nas ruas. Num segundo momento vai crescendo a
consciência de classe e com ela a exigência de reformas
· estruturais e a participação política, a representação partidária.

As primeiras leis no Congresso beneficiam certas
categorias como a dos ferroviários. Depois_ há lei� p�ra �ene�ciar
todos como a lei de férias de 15 dias. Muitas leis sao discutidas
e nu�ca aprovadas, outras aprovadas e raramente cumpridas.

A Revolução de 1930 

A "política dos governadores" - o poder disperso pelo
interior nos Estados e mais dominante em Minas Gerais e São
Paulo - inquieta os militares do Exército, especialmente os
jovens tenentes. Eles se rebelam em 1922 - os 18 do Forte de
Copacabana; em 1924 - na revolução de São Paulo; de 1925 a
1927 - na Coluna Prestes em muitos Estados.
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Na eleição para presidente em 1929, em sucessão a 
Washington Luiz, é eleito Júlio Prestes de São Paulo. Os 
candidatos Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul) para presidente 
e João Pessoa (Paraíba) para vice-presidente acusam a eleição 
de fraudulenta e, com apoio militàr, desencadeiam a Revolução 
de 1930. Getúlio Vargas assume o Governo Provisório e é eleito 
presidente em 1934 após a elaboração da nova Constituição. 
Começa então a República Nova que abre novos caminhos à 
História brasileira e à classe trabalhadora. 

Com Getúlio Vargas o poder, antes rural, desloca-se para 
os centros urbanos. Ele reforça o poder central, promove 
profundas mudanças: demite os governadores e nomeia 
interventores nos Estados, concentra a política do café, inicia 
uma· política nacionalista e cria grandes empresas, como a 
siderúrgica de Volta Redonda. A maior mudança, porém, ocorre 
na área trabalhista, porque para ele a relação capital e trabalho 
é de interesse do Estado. 

De imediato ele aprova as leis tão reclamadas: jornada de 
8 horas, proteção da mulher e do menor no trabalho, previdência 
para algumas categorias. Cria o Ministério do Trabalho e órgãos 
de proteção e fiscalização das leis trabalhistas. Os patrões 
reagem a essas medidas e os trabalhadores, sobretudo os 
pequenos e fracos, pouco organizados, se sentem "protegidos", 
o que valeu a Vargas ser chamado de "pai dos pobres". Ele
intervém nos sindicatos ao estabelecer normas rígidas na sua
organização, medidas que os enfraquecem e os esvaziam, ainda
que em certos momentos os trabalhadores promovam amplos
movimentos de protesto e greves.

Um começo de Governo de grande esperança política, mas 
a figura controversa de Getúlio Vargas anuncia períodos turvos 
e violentos na história. 
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IGREJA CATÓLICA
UM POUCO DE HISTÓRIA 

O Brasil sempre se distinguiu como um país católico. Mas 
como é esse catolicismo? Como chegou até nós, onde e como se 
desenvolveu a história da Igreja, ligada à história social e 
política do País? 

De início pode-se dizer que, ao longo da história, 
encontramos dois caminhos: um catolicismo vivido numa igreja 
hierárquica de características mundiais; e outro, coexistindo 
com uma série de variações na prática, vividas pelo povo 
brasileiro. 

Uma Igreja conquistadora
"Fora da Igreja não há salvação" 

É certo afirmar que a Igreja Católica chegou ao Brasil 
com os conquistadores portugueses. Eles traziam propostas 
claras: estender o domínio português e também a fé católica. 
Daí terem vindo com os primeiros navegadores alguns 
missionários: padres seculares e de congregações, como 
franciscanos, carmelitas, jesuítas etc. Enquanto os portugueses 
avançavam terra adentro em busca de riquezas, as suas 
conquistas eram garantidas pelos missionários evangelizadores 

25 



q.ue catequizavam os índios. Mais tarde, os escravos negros da
Africa logo eram batizados. 

"Fora da Igreja não há Salvação", essa era uma convicção 
forte, conseqüência do contexto histórico na Europa onde a 
Igreja se estendera e vinha se impondo de maneira quase 
exclusiva: todos deviam ser cristãos para serem salvos. 

Aconteceu que religião e sociedade civil passaram a criar 
laços entre si, chegando até mesmo a se confundirem. Era o 
chamado regime de cristandade, de união do Estado (poder civil) 
com a Igreja (poder religioso). O sistema de "padroado" herdado 
de Portugal dava ao Rei o poder de fazer leis sobre tudo, 
inclusive assuntos religiosos, e até de escolher e nomear bispos. 
Por seu lado, a Igreja assumia muitas funções civis, por exemplo, 
cuidar da saúde - os hospitais; cuidar da educação - as escolas; 
o casamento religioso tinha valor civil e a certidão de batismo
servia de registro civil.

Separação entre Igreja e Estado 

Já no final do Império começaram os conflitos, e com a 
proclamação da República, em 1889, a Igreja separa-se do 
Estado, por influência da Maçonaria, fortemente contra a Igreja, 
e por influência também do racionalismo, das idéias liberais 
que dispensavam Deus e confiavam somente na razão e na 
inteligência. 

A Igreja continuou, no entanto, como sociedade 
hierárquica, em forma de pirâmide: no alto os bispos, os 
religiosos, o clero, e na base os leigos, os fiéis, o povo. A pastoral 
vinha de cima e o seu objetivo era atrair todo mundo para a 
Igreja, "converter". 

Com a separação do Estado a Igreja perdeu as funções civis, 
mas manteve grande influência em duas áreas: a assistência 
aos pobres (os orfanatos e os asilos), a assistência hospitalar (as 
Santas Casas de Misericórdia) e a área da educação (os colégios 
religiosos que recebiam filhos de famílias ricas: Sion, Sacré-Coeur, 
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Irmãos Maristas, Jesuítas, e outros). Para os filhos de famílias 
pobres ela mantinha escolas paroquiais ou o ensino dado nas 
dependências dos grandes colégios. 

Ao longo da história houve conflitos entre a Igreja 
institucional e o Estado, mas também aproximações que 
visavam o apoio mútuo e, por parte da Igreja, obter recursos 
para a execução de seus programas e o sustento de suas obras 
SOClalS. 

A Igreja se percebe ameaçada 

No final do século XIX e início do século XX começa a 
industrialização no Brasil e, com ela, o capitalismo, assi

r_n 
como

surgem novas ideologias: o materialismo ateu, o marxismo, o 
comunismo etc. A prática religiosa é muitas vezes apenas 
convenção, um ato social. A Igreja tem uma sensa�ão de
descristianização, de perda, e é levada a querer reconqmstar o 
que havia perdido, a recuperar sua presença na sociedade. Uma 
ação de defesa, de luta para a recristianização. 

E os trabalhadores? E os pobres? 

No mundo do trabalho, os cristãos na Europa reagem 
contra o capitalismo e a exploração dos trabalhadores, 
encorajados pelas Encíclicas "Rerum Novarum" de Leão XIII 
(1891) e "Quadragesimo Anno" de Pio XI (1941). 

No Brasil, a Igreja também se sensibiliza e recorre às

Obras Sociais para diminuir a pobreza e as conseqüências da

dureza do trabalho. Mas dificilmente acreditava na capacidade

dos trabalhadores de assumirem suas vidas e seus problemas,

e de se organizarem. Considerava-os como menores e objeto de

cuidados e assistência e nunca como sujeitos de sua própria

história. 

O assistencialismo marcou assim a ação da Igreja, mais 
identificada com os poderosos e os ricos, e impediu-a de olhar 
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longe, com realismo, uma sociedade organizada injustamente,
com grandes desigualdades: poucos ricos e uma grande massa
de pobres.

A mobilização dos trabalhadores contra as causas dessa
situação, sua organização para a defesa de seus direitos e sua
exigência de justiça social pouco foram compreendidas pela
Igreja naquele primeiro tempo. Ela desconfiava dessa luta
operária, a seu ver influenciada pelas idéias socialistas ou
mesmo identificada com o próprio comunismo.

Crenças e devoções 

É preciso lembrar ainda um fato histórico e suas
conseqüências na religiosidade do povo brasileiro.

A religião católica não chegou ao Brasil apenas com os
missionários. Todos que aqui chegavam traziam sua fé, sua
maneira de viver essa fé. Eram eles pequenos servidores
acompanhando seus senhores, soldados, artesãos, condenados
políticos ou de crimes comuns, até náufragos ou fugitivos de
navios, alguns com mulher e filhos.

Trouxeram uma prática religiosa centrada nos santos e
especialmente na devoção a Maria. Deus paira sobre eles,
distante, lembrado na expressão "se Deus quiser", ma.s não é
objeto de culto. O fiel é devoto de um determinado santo- Santo
Antônio, São Pedro, São Jorge - e com ele estabelece um pacto:
em troca da homenagem que lhe presta receberá proteção e
socorro nos momentos difíceis, e até mesmo milagres. O santo
é encarnado na imagem, até numa determinada imagem, objeto
de devoção.

Dessa fé surgem pequenos e grandes centros de romarias
que atraem numerosos peregrinos: Nossa Senhora de Nazaré,
Nossa Senhora Aparecida, Bom Jesus da Lapa, São Francisco
do Canindé, e tantos outros. Nas cidades do interior, a tradição
da festa do Santo Padroeiro com grandes procissões, quermesse,
foguetório ... Nas casas e à beira das estradas, pequenos
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oratórios, origem das capelas que se �spalhara� pelo interior.
Dos sacramentos, o único não esquecido, o Batismo.. 

Em certos momentos, para enfrentar a insegurança: �
pobreza ou alguma calamidade de doença ou seca,

_ 
a _fe e

confiança e esperança, que se manifesta em rezas, procissoes e
ritos próprios e comunitários.

A ssa fé forte e simples uniram-se muitas vezes as crenças
e os de�ses trazidos da África que, de mistura com, os santos
católicos, são objeto de veperação e cu�to no,� circul�s. de

b d no candomblé. E comum ouvir-se: sou catohco,um an a, ,, M · t d h gamapostólico, romano mas frequento
_ 
o Centro : ais. ar . e c e 

os "crentes", os evangélicos, as diversas seitas e igreJas. 
Toda essa prática religiosa se desenvolveu 

_
desli�ada da

Igreja Católica institucional, hierárquica, mas foi apmada por
certos padres do interior, às vezes como única forma de chegar
ao povo. Embora considerada por muita gente como fruto da
ignorância, essa religiosidade popular merece de Alceu Amoroso
Lima O seguinte comentário: "No �d? da alma popul_ar c�nserva:
se sempre latente o sentimento rehr?so e b?m ... A impiedade e
sintoma das elites". (Pela Ação Catohca- pag.64/65)
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A JOC CHEGA AO BRASIL 

É difícil estabelecer uma data precisa para o início da
Juventude Operária Católica no Brasil. Podemos no entanto
afirmar que chegou por vários caminhos nas décadas de 1930 -
1940.

Ela surge aos poucos em diversas dioceses e cidades do
Brasil: integrada na Ação Católica ou através de leigos e padres
que conheceram na Bélgica a JOC do Pe. José Cardijn, seu
fundador, e através de suas primeiras publicações.

Integrada na Juventude de Ação Católica 

A JOC chega integrada na Ação Católica Brasileira
organizada conforme o modelo italiano em quatro ramo�
fundamentais, segundo o sexo e a idade: Homens, Senhoras
Juventude Masculina e Juventude Feminina.

Estes dois ramos - JMC e JFC - englobavam cada um
três seções: Juventude Estudante (JEC), Juventude Operária
(JO�) e Juv_entude Universitária (JUC). As três seções
camu;ihavam Juntas sob uma direção única, cada uma no esforço
de adaptação ao seu meio próprio: estudantil, operário e
universitário.
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Ação Católica, um apelo da Igreja aos leigos 

A Ação Católica era a mobilização dos leigos, dos fiéis
cristãos, que respondiam ao apelo do Papa Pio XI (Encíclica
Urbano Dei, 1922) para que dessem um testemunho mais forte
e verdadeiro da sua fé no meio em que viviam. O apelo nasceu
da preocupação com o contexto da época. O mundo se
transformava rapidamente e acreditava em si mesmo,
impregnado de idéias liberais, individualismo, racionalismo. A
industrialização e o capitalismo levavam à exploração do
trabalho, ao esmagamento dos trabalhadores, atraídos então
pelo comunismo ateu. Um mundo confiante na sua força, que
caminhava por si, e do qual a Igreja se distanciava cada dia
mais. Era preciso ir até ele, estar mais presente, para
reconquistá-lo, declarou o Papa, que definia a Ação Católica
como "a participação dos leigos no apostolado hierárquico da
Igreja".

O Brasil vivia então num contexto revolucionário,
deixando para trás o que se chamava de República Velha para
entrar numa República Nova. Para os cristãos no Brasil, a Ação
Católica era a exigência de uma presença atuante na sociedade
que se transformava.

Métodos novos 

A forma de organização da Ação Católica diferia da das
Associações de então: Congregação Mariana, Filhas de Maria,
Apostolado da Oração ... Ela adotava uma estrutura e uma
metodologia novas, insistindo sobretudo na formação de leigos
voltados para a ação em todos os meios de vida: família,
trabalho, escola, vida social e política. Introduzia os círculos de
estudo, pequenos grupos de discussão, e as semanas de estudo
onde se aprofundavam os temas da realidade e da fé.
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A JOC na Juventude da Ação Católica 

Integrada nessa Juventude Masculina ou Feminina, que 
reunia jovens de diversos meios sociais e que adotava em alguns 
lugares programas únicos de formação e ação, ainda que com 
adaptações, a JOC não se desenvolvia com o caráter de 
movimento operário. Em geral recebia apoio de jovens da classe 
média ou burguesa e alguns destes aceitavam a 
responsabilidade como dirigentes, por designação ou por opção 
própria. 

"Havia grande interesse de Dom Antônio dos Santos 
Cabral, arcebispo de Belo Horizonte, pela atuação da 
Igreja no meio operário. Assim, solicitou a 
colaboração das assistentes sociais para ajudarem 
na formação de núcleos da JOC. Da Escola de Serviço 
Social surgiram as primeiras dirigentes que, 
trabalhando nas paróquias da periferia, iam 
descobrindo os operários que mais tarde estariam à 
frente do Movimento." 

''Alguns jovens membros da Ação Católica Geral 
apoiavam no começo, ajudando a formação de grupos 
e a expansão da JOC" 

Genoefa Frederico, de São Paulo-SP, confirma: 

"Pessoas ligadas ao movimento religioso e social 
aderiram ao Movimento e colaboraram nesse começo 
daJOC'� 

''Edith Azevedo Marques, presidente da JFC, muito 
ajudou a JOC, principalmente na formação de 
núcleos e na formação de seus membros". 

O apoio de alguns desses dirigentes revelava uma falta 
de confiança na capacidade de os jovens trabalhadores se 
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reunirem, se formarem e conduzirem o seu próprio movimento. 
Um relacionamento paternalista de quem quer "ajudar" ou de 
quem "sabe mais". Atitude própria de uma so?iedade brasi�eira
historicamente hierárquica, uma relação vertical, de superiores 
e subordinados, de falta de confiança no seu igual que "nada 
sabe" e "nada pode", e onde se acredita que "a solução só pode 
vir de cima". 

Uma atitude também coerente com a Igreja da época -
distante da classe operária, de suas reais necessidades e 
aspirações e sobretudo desconhecendo sua organização e luta 
pela liberdade - indo pouco além de uma ação de "ajuda e 
assistência". 

Aliados e aprendizes 

Entre esses dirigentes acontecia haver também jovens da 
classe burguesa, inquietos e descontentes com o seu tempo 
marcado por valores burgueses decadentes. Buscavam 
mudanças e novas respostas. Eram jovens cristãos envolvidos 
com problemas sociais, alguns estudantes de Direito, de Serviço 
Social, ou já atuantes em movimentos políticos e sindicais. Esses 
jovens da classe média voltados para a JOC, agora identificados 
com valores mais essenciais, tornavam-se aprendizes de um 
novo modo de viver. Serviam simplesmente de apoio ou se 
engajavam na ação de base e na organização jocista. Quando 
integrados nas equipes responsáveis colocavam-se lado a lado 
com os jocistas jovens trabalhadores. Citamos alguns deles: 
Francisco Mangabeira e Yolanda Bettencourt no Rio de Janeiro, 
Maria José Baltar, Maria Hermínia Lira e José Ajuricaba em 
Recife, Albertina Ramos, Gastão Lacreta e José Moraes Neto 
em São Paulo, Maria Vilaça, Leopoldo Garcia Brandão e Décio 
Marri em Belo Horizonte, Lucia Castilho em Porto Alegre. 

Ana Augusta de Almeida, do Rio de Janeiro, conta como 
encontrou na JOC a resposta que buscava: 
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'�-- a compreensão e a responsabilidade com o ''outro': 
com meu próximo, começou a ser esboçada no Curso 
de Serviço Social. Como aluna e já na Ação Católica, 
fui trabalhar numa indústria de elevadores (800 
operários) e na programação de um projeto de 
habitação popular do Governo. De imediato passei a 
ver o trabalhador como irmão e como amigo e as 
"obras sociais"não como um apoio assistencial cego 
oferecido aos pobres, quase sempre submetidos à 
discriminação e exploração. Passei a questionar: o 
que significam os projetos de meu trabalho 
profissional? Como participar da luta por uma 
educação social crítica e cristã .... O meu engajamento 
na JOC emergiu como espaço - resposta ... da maneira 
concreta de participar e partilhar das atividades e 
ensinamentos nos pequenos grupos e em alguns 
eventos jocistas durante os anos 40 e 50. 

. . . Nos anos 60 assumi encargos de professora de 
Mestrado e foram os ensinamentos e as experiências 
compartilhadas e vivenciadas na JOC que marcaram 
e continuam a marcar minhas atitudes e 
ensinamentos profissionais ... " 

Assim aconteceu em diversas cidades do Brasil onde a 
novidade jocista chegava integrada na Ação Católica Geral, da 
qual ia tomando distância para adquirir rosto próprio. 

A JOC do Pe. José Cardijn 

Como dito acima, a JOC foi também chegando ao Brasil 
através de leigos e padres que conheceram de perto o movimento 
de jovens trabalhadores - Juventude Operária Cristã-JOC -
cria.da pelo Pe. José Cardijn na Bélgica, pequeno país da Europa, 
bastante industrializado. 
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Quem era Cardijn? 

Cardijn nasceu em 13 de novembro de 1882, na periferia 
de Bruxelas, capital da Bélgica. Era o segundo filho de \lma 
família operária. O pai, depois de exercer vários ofícios, tornou
se vendedor de carvão, tinha pouca instrução, mal sabia ler. 
Sua mãe estudara mais um pouco e, religiosa como era, 
acompanhava de perto a formação dos filhos. Em casa se falava 
muito da situação dos operários, das crianças de 8 e 9 anos 
trabalhando nas minas de carvão, das operárias de fábrica que 
se prostituiam para ganhar um pouco mais. 

Aos 14 anos, deixou o trabalho e entrou para o Seminário. 
Nas férias observava os colegas de infância que, na dureza das 
condições de vida e de trabalho, perdiam a moral e a fé. 
Entristecia-o o anti-clericalismo dos antigos companheiros que 
não queriam mais vê-lo. Eles eram atraídos pelo comunismo que 
lhes prometia soluções concretas, accessíveis e atraentes, como 
a organização e a união operária e a sua força revolucionária . 

Desde jovem Cardijn contestava a sociedade do seu tempo. 
Gostava de ler os pensadores da época, conhecer as propostas 
dos reformadores socialistas e cristãos. Condenava a indiferença 
da maioria do clero em face do sofrimento da classe operária 
explorada pelo capitalismo crescente. Era preciso - dizia ele -
ir ao encontro dos operários, especialmente dos jovens e dos 
adolescentes, nas fábricas, nas oficinas. E lembrava, com ênfase, 
"este jovem, esta jovem, têm uma alma e um coração". 

Uma vida dedicada à causa operária 

Cardijn jurou então consagrar sua vida aos jovens 
operários. Na Alemanha, na França, na Inglaterra, estudou a 
sua situação, fez inquéritos e tomou contacto com grupos e 
movimentos engajados na promoção de mudanças sociais. A 
viagem à Inglaterra marcou-o profundamente, como escreve: 

''Este foi o meu melhor retiro do começo do meu 
sacerdócio. Em Londres vivi praticamente duas 
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semanas com os dirigentes sindicais ... Foi pouco antes 

da greve geral. Assistia às reuniões e, o que me pareceu 
mais fundamental, participei das conferências de Ben 
Tillet, lider sindical socialista cristão, quer nos 
bairros, quer nas praças da cidade". 

Nomeado em 1912 vigário de uma paróquia em Bruxelas 
inteiramente operária e muito pobre, dedicou-se a conhecer as 
condições de vida dos trabalhadores. Ia ao seu encontro na saída 
das fábricas, visitava as famílias operárias, que o recebiam 
surpresas. Incentivou a criação de vários grupos de jovens em 
círculos de estudo, principalmente de operárias de confecção, e 
incentivou a sua organização em sindicatos. Durante a primeira 
Guerra Mundial (1914-1918) foi preso duas vezes e condenado 
por suas posições em defesa dos trabalhadores. 

E assim, aos poucos, vivendo com os jovens operários, 
Cardijn construiu as vigas fundamentais do Movimento jocista. 

As vigas mestras do Movimento 

O fundamento da JOC era a afirmação persistente do valor 
dos jovens trabalhadores. "Não são máquinas nem escravos ... 
são pessoas humanas, filhos de Deus". ''Um jovem trabalhador, 
uma jovem trabalhadora, valem mais do que todo o ouro do 
mundo". 

A forte convicção de Cardijn era que o Movimento devia 
ser feito "por eles, entre eles, para eles" ... organizado e dirigido 
pelos jovens trabalhadores. Foi desse modo que escolheu e 
formou os primeiros dirigentes operários, moças e rapazes, que 
com ele construiram a JOC. 

Sempre partir da realidade, era a maneira de proceder 
para dar uma base sólida à ação. Daí nasceu o método VER, 
JULGAR e AGIR, essencial na reflexão jocista. Abrir os olhos 
para a vida - a família, o trabalho, a cidade, a classe operária, 
a exploração - e, ali mesmo, o jovem trabalhador realizar o 
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Plano de Deus, na sua vida concreta, lado a lado com os 
companheiros. 

Resistências mesmo dentro da Igreja 

Nestes primeiros tempos, o trabalho de Cardijn foi 
contestado dentro da Igreja, por parecer a muitos que ia 
introduzir a luta de classes no meio mesmo da Igreja. 
Finalmente ele recebeu a aprovação do Cardeal Mercier, da 
Bélgica, que o aconselhou a ir a Roma. Assim, em 1925, o Papa 
Pio XI abençoou-o e ao projeto da JOC: "Não somente 
abençoamos o seu movimento mas o queremos e o fazemos 
nosso". De maneira geral, era o reconhecimento da organização 
da Ação Católica em movimentos especializados. 

O nascimento oficial da JOC 

O primeiro Congresso Geral da JOC belga aconteceu em 
abril de 1925 em Bruxelas. Quatrocentos delegados 
representando 6000 membros jocistas afirmaram publicamente 
a existência do Movimento e apresentaram o seu programa e 
estatuto. De 1928 até 1939 a JOC cresceu e se multiplicou na 
Bélgica e em muitos países da Europa e chegou até os outros 
continentes. 
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PE. JOSÉ CARDIJN FUNDADOR DA JOC 

Toda uma vida pela classe trabalhadora do mundo. 

"Um homem da palavra e da ação, sobretudo um 
educador e um tribuno." 

"Um profeta dos tempos modernos por sua clara visão 
dos mecanismos de exploração e opressão." 

"Sua compreensão dos problemas da juventude 

trabalhadora ultrapassava as fronteiras da Bélgica 
para se tornar universal." 

Va liberer mon peuple! Les Editions Ouvrieres - Paris 

INÍCIO DA CAMINHADA 

Uma JOC dispersa pelo Brasil 

A JOC se estendia pelo Brasil dependente do maior ou 
menor apoio dos bispos nas dioceses ou da iniciativa de alguns 
padres e leigos. Em geral, como seção integrada na Juventude 
de Ação Católica, aos poucos, aqui e ali, descobria a mística e a 
metodologia da JOC de Cardijn. 

Um exemplo dessa primeira caminhada foi a presença em 
São Paulo, em 1935, de Albertina Ramos (Baby) e Maria Kiel 
que desde 1932 estudavam Serviço Social na Bélgica e ali 
conheceram o movimento jocista. Elas escreveram às 
companheiras sobre o Movimento belga e na sua volta se 
empenharam na especialização da Ação Católica, em particular 
da JOC. Albertina Ramos e Maria Kiel dedicaram-se à formação 
de base dos grupos e ao desenvolvimento do Movimento em 
São Paulo, o Estado mais industrializado do Brasil, onde a classe 
operária já tinha uma história de lutas. 

Marcou ainda esse primeiro tempo a presença do Pe. 
Carlos Ortiz, de Taubaté, interior de São Paulo. Ele também 
conhecera a JOC de Cardijn na Bélgica. No Brasil, como 
assistente da JOC, escreveu o livro "Ação Católica e o Jocismo". 

Assim nos conta Tibor Sulik, na época operário metalúrgico, 
mais tarde dirigente da JOC nacional e sul-americana: 
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"Quando eu tinha 20 anos, veio-me às mãos um livro 
que acidentalmente encontrei esquecido no banco de 
um ônibus: '�ção Católica e o Jocismo" do Pe.Carlos 
Ortiz. O título era para mim muito vago e nada 
sugestivo, mas mesmo assim li o livro e, para minha 
surpresa, gostei. Falava de jovens trabalhadores, de 
greves e movimentos reivindicatórios que uma tal 
Juventude Operária Católica tinha liderado em 
Taubaté, nos anos 35-36. E, embora não fosse homem 
de muita prática religiosa, achei que era hora de 
procurar a paróquia de Nossa Senhora da Penha 
onde morava, para colher mais informações ... " 

Seções jocistas se iniciam também no Rio Grande do Sul: 
Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Bagé e Pelotas. 

No Rio de J an·eiro, Francisco Mangabeira, que conhecera 
a JOC na França, formà uma equipe de dirigentes operários e 
lança a JOC masculina em 1945. Ele divulga a JOC de Cardijn: 
"observar, julgar, agir é a fórmula jocista e ela deve ser antes 
de tudo uma escola e um centro de vida"; lembra os serviços: "o 
auxílio fraterno essencial e a importante atuação nos sindicatos 
e nas reformas políticas e sociais", e completa: "pelo exemplo o 
jocista revelará aos companheiros Jesus Cristo, o divino 
Operário que lhes trouxe a boa nova do Evangelho". (Trabalhar 
- 1945, no.22/23).

Em Uberaba, pequena cidade de Minas Gerais, poucas 
indústria�, apenas uma grande fábrica de tecidos e residências 
de grandes proprietários de terras, conta o dominicano Frei 
Barruel Langenest sobre os primeiros dias do tempo que alí 
passou: 
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"Nessa época, a JOCF dependia da JIC - Juventude 
Independente Católica. Uma moça da burguesia da 
região, umajicisia, acompanhava a JOCF. Excelente 
elemento, ela já percebia o problema, mas não sabia 
como enfrentá-lo ... era o momento 'de largar e deixar 

as moças da JOCF assumirem o seu Movimento. 
Rapidamente as seções da JOCF se estruturaram, 
uma na fábrica de tecidos, outras de empregadas 
domésticas, que se desenvolveram considera
velmente." 

Esses são apenas alguns exemplos do que vinha surgindó 
nas dioceses e cidades do Brasil - a experiência da JOC para a 
qual se sentiam atraídos os jovens trabalhadores. Não existia 
articulação nacional, nem mesmo um centro coordenador, 
apenas aproximações individuais, troca de informações e 
correspondência, encontros entre jocistas de cidades próximas 
até o limite talvez de um Estado. 

A JOC variava de feição de um lugar para outro 

O Movimento jocista começava aqui, num país de tão 
grande extensão territorial e em regiões de desenvolvimento 
diferenciado. Ora se localizava em áreas mais industriais e 
comerciais como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul, ora em áreas menos desenvolvidas quas� inteiramente 
rurais, como os Estados do Norte e Nordeste. Crescia de forma 
desigual e, quase sempre, a JOC feminina precedia a JOC 
masculina. Uma dirigente do nordeste assim caracteriza a JOC 
da região: 

"Em João Pessoa e em muitas cidades do Nordeste 
havia poucas indústrias. Eu trabalhava com minha 
mãe na escola e depois fui para o comércio quando 
conheci a JOC. Havia na JOC também funcionárias 
públicas, professoras de curso primário. Era grande 
o número de domésticas".

A JOC surgia em cidades construídas às vezes em torno e 
dependentes de uma ou de poucas indústrias, como a extração 
de ouro nas minas de Morro Velho em Nova Lima-MG, ou a 
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fábrica de tecidos em Paulista - PE, segundo o jocista José 
Vidal de Negreiros: 

"Em Paulista, cidade da Região Metropolitana de 
Recife,  existiam duas fábricas de tecidos de 
propriedade da família Lundgren. Empregava cerca 
de 20 mil operários, a grande maioria ganhando o 
salário mínimo. Aí começou a JOC em 1940." 

E acrescenta uma jocista: 

"O padre assistente era o capelão da comunidade 
operária que residia em áreas dos donos da fábrica. 
Com as primeiras reclamações dos jocistas sobre as 
injustiças na fábrica, o capelão foi chamado à ordem: 
"ou ele ou os jocistas ... " 

-Numa pequena cidade de Minas Gerais:

"Só tinha aquela fábrica na cidade, o salário era 
ruim, a fábrica ameaçava fechar ... · O assistente da 
JOC nos dava toda força. Mas a vida estava difícil, a 
gente passava fome ... " 

A JOC também revestia características locais conforme a 
influência viesse da Igreja - de padres e leigos cristãos - ou do 
próprio meio com sua característica operária. Às vezes era 
bastante religiosa, de linhas tradicionais, litúrgicas em alguns 
lugares, outras vezes era marcada por forte militância operária, 
indo os jocistas mais ou menos longe em seu engajamento no 
bairro ou no local de trabalho. No Rio de Janeiro, uma JOC 
sobretudo paroquial: 
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"Chegou a Páscoa e nós fomos de porta em porta, na 
favela, na vizinhança, chamando as companheiras e 
elas vieram quase todas, a gente encheu a igreja. 
Algumas ficaram no nosso grupo jocista e começaram 
a vir às reuniões ... " 

No interior de São Paulo, em Jundiaí: 

"Com o apoio do Arcebispo Dom José Gaspar Afonseca 
e Silva um grupo de jovens começou o trabalho nesta 
cidade". - Genoepha Drezza. 

Na capital paulista, cidade industrial: 

"Em 1941 fui trabalhar na Metalúrgica Bertachini 
que fabricava buchas e pinos para automóvel.1!oi aí 
que tive meu primeiro contato com a JOC. Nos nos 
reuníamos numa garagem. Abrimos os olhos para os 
problemas - a água de beber em· meio à graxa, falta 
de chuveiro, o ambiente apertado, apenas um 
sanitário, a exploração dos menores ... Decidimos ir 
ao Sindicato. Sindicalizamo-nos, e o Sindicato 
assumiu as pressões junto ao Bertachini e muita coisa 
mudou ... ":__ Bartolo Perez. 

Uma categoria desperta - as domésticas 

Logo no início a JOCF alcançou em todo o Brasil uma 
categoria numerosa de trabalhadoras - as e�pregadas
domésticas. Elas constituíam a "mão-de-obra" continuadora da 
escravidão. Eram negras na sua grande maioria e totalmente 
esquecidas, à margem de qualquer proteção legal trabalhista. 
Vindas na sua maioria do interior com idade de 8 a 14 anos, 
elas residiam quase sempre nas casas onde trabalhavam, em 
condições penosas de submissão. 

Era fácil chegar até elas e elas à JOC, nas paróquias onde 
se iniciavam os grupos jocistas. Tinham ai, talvez, a única 
oportunidade de falar de si mesmas, de suas vidas,e de ouvir 
sobre a sua dignidade de filhas de Deus e de trabalhadoras. 

Zilda Lúcia da Silva, de Contagem-MG, descreve a 
situação das domésticas no seu tempo: 

"Éramos pouco mais que escravas. Pequeno ordenado, 
às vezes a titulo de ser "cria da casa", algumas nem 
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isso - apenas casa, comida e roupa usada. Trabalho 
de manhã à noite, sem parar. Fazíamos tudo em casa: 
massa de macarrão, e em alguns casos até se socava 
arro�··· Folga aos domingos, ou a cada 15 dias, só 
dep�is d_as 14 horas e ainda tinha que voltar para
servir o Jantar ... " 
''Não tínhamos família na cidade. Muitas não sabiam 
ler ... Não . tinham coragem de falar com a patroa
porque se Julgavam inferiores, por medo ... " 

Lenira Maria de Carvalho veio do interior para a cidade: 

"Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha J 4 anos. 
Eu_ vim do interior de Alagoas. Minha mãe perdeu os
pais, eu nunca ouvi falar nos pais de minha mãe· 
en�ão ela ficou sendo criada pelo dono do engenho'. 
Minha mãe ficou assim como propriedade dos donos 
do engenho, ela passava de família para família". 

A di�criminação se estendia até a alguns colégios religiosos
onde memn�s �rabalhavam a serviço das filhas de famílias ricas.
Um comentano numa seção jocista em Salvador-BA: 

"Eu tinh_a 12 a_nos, morava e trabalhava no colégio
das Irmas, fazia todo o serviço, varria, arrumava as 
salas de aula, eu e outras, e estudava também, mas 
separado e depois do trabalho. O maior castigo 
aplicado às meninas "lá de cima",como a gente 
chamava as alunas do colégio, era elas virem estudar 
nas _nossas salas de aula ... e eu me lembro, o nosso
vestido era xadrezinho, diferente ... " 

Na JOC elas desabafavam e ganhavam coragem de viver 
testemunha ainda Lenira: 
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"A e!OC (oi que me salvou, a JOC fez eu descobrir 
muita coisa. Quando eu fui à reunião estava uma 

moça falando ... Eu estava acostumada a que toda
reunião de Igreja a gente começava rezando. E
naquela hora eu não vi nada disso alí. Não se rezou,
não se falou em nome de Deus, só partiu para ver a
minha vida e das minhas companheiras. Naquela
hora eu voltei para casa eu não parava mais de falar

. " nisso. 

Aconteceu na assembléia de uma seção da JOC no Rio 
onde o grupo debatia "o meu primeiro trabalho". Já tinham 
falado uma operária e uma comerciária quando a jovem 
doméstica pediu a palavra, muito tímida: 

"Antes eu quero pedir para ninguém dar risada ... 
Quando eu tinha 7 anos minha mãe me botou numa 
família para trabalhar. Eu ia ao colégio de tarde. A 
dona da casa custava a pentear meu cabelo, e aí ela 
decidiu raspar minha cabeça ... No dia seguinte no 
colégio foi aquela caçoada, das meninas, dos 
meninos ... Nunca esqueci aquele dia horrível..." 

Delas nasceu um ideal de luta e de união: 

"Trabalhei numa família 50 anos. Vim com ela do 
interior onde, ainda menina, cortava cana e as 
minhas pernas ficavam lanhadas ... Uma noite 
quando saí da reunião da JOC eu vi uma velha nos 
degraus da igreja pedindo esmola. Conversei com ela 
e soube que tinha sido doméstica como eu, toda a 
vida ... Isso precisa mudar ... " 

Este testemunho é de Odete Maria da Conceição, corajosa 
militante jocista, uma das fundadoras das primeiras associações 
da categoria no Brasil, reconhecidas mais tarde como Sindicatos 
dos Trabalhadores Domésticos. 
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O caráter operário da JOC 

A JOC partiu de uma Igreja do seu tempo, onde já se 
efetuavam mudanças, mas ainda muito voltada para si mesma 
apesar de preocupar-se com o mundo que caminhava num rumo, 
segundo ela, de grandes riscos para a Fé. 

Por isso os primeiros programas da JOC e a sua atuação 
foram marcadamente religiosos e de conquista para a Igreja. 
Mas é preciso levar em conta que a JOC começava nas dioceses 
do Brasil dependendo em grande parte da maior ou menor 
abertura que os bispos tivessem para os problemas sociais e as 
reivindicações operárias. 

No entanto, o que se foi impondo aos poucos no Movimento 
jocista, mais forte aqui, menos forte ali, foram os problemas 
dos jovens trabalhadores. Isto se fazia através dos depoimentos 
vivos dos jovens nas reuniões de base, nas revisões de vida e 
nos dias de estudo, quando trocavam entre si experiências sobre 
o trabalho desde a infância, a escola sacrificada, a família
dispersa, a luta pela sobrevivência de cada dia ... No meio rµral
era comum ver a insegurança e a miséria expulsarem do campo,
obrigando à dispersão familiar, à aventura e ao risco de buscar
trabalho nos centros lndustriais maiores, como o Rio de Janeiro
e São Paulo. O depoimento de Joaquim Arnaldo Albuquerque é
exemplo de tantos outros:

"Eu tinha 14 anos, vivia no interior de Pernambuco. 

Vim para São Paulo. Trabalhei na roça, no interior 

do Estado. Depois de muito mudar, fui trabalhar 
numa padaria ... mas nunca esqueci de minha mãe, 

mandava sempre dinheiro para ela. Depois vim para 

o Rio de Janeiro, trabalhei numa casa de sapatos ... Eu

não tinha nem o primário ... "

Na grande cidade, o enfrentamento de uma vida difícil, 
instável e exigente: a pressão do horário, as grandes distâncias, 
a condução cara e superlotada, as poucas horas de sono, as 
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condições péssimas e insalubres dos locais de traba_lho, o
desrespeito, a solidão, tudo isso era um constante desaf10. 

Conta Laurentino Ribeiro como ia e vinha, no seu primeiro 
trabalho, na fábrica Matarazzo, em São Paulo: 

"Eu tomava o trem da Central às 3 horas da 
madrugada para entrar no serviço às 7 horas. Saía 
às 17 horas, tomava o trem das 17:30 ou 18 horas 
para chegar em casa às 21 horas ou mais ... " 

José Gomes Pimenta, o Dázinho, descreve o sofrimento 
dos trabalhadores na extração do ouro nas Minas de Morro 
Velho: 

"Mas lá na mina eu ficava cansado no fim do dia, 
quase que irrecuperavelmente ... Se a pessoa não fosse 

muito forte, ou se se fizesse de forte, saía de lá 
carregado ... A silicose que é aquela poeira mais 

fininha que pousa no pulmão ... irreversível, ela nunca 

mais deixa o pulmão ... " (1) 

Entre outros exemplos: 

''Primeiro dia de trabalho: olhei a sala da fábrica -
muita máquina, pouca gente, ambiente escuro, 

quentíssimo, me deu idéia de escravidão". 

"Eu me lembro, ela trabalhava na mesa ao meu lado 
na fábrica, ela teve um acesso nervoso. Ficara na 

mesma mesa de trabalho 7 anos, 9 horas por dia! 

Era um trabalho monótono, a gente detestava ... ''Não 
quero trabalhar,não quero trabalhar!" ela gritava. 

Foi levada ao médico da fábrica ... " 

(1) Michel Le Ven, Dazinho um cristão nas minas. p.61/62. _Este e ou�r�s
depoimentos de Dazinho foram retirados desse livro, sobre a sua vida de operar10
nas minas de ouro de Nova Lima - MG 

47 



''Nove horas em pé na loja! Nos intervalos do almoço

a gente ia pro banheiro e deitava no chão ... " 

"Eu sempre estranhava aquilo: a visita chegava,o

patrão mostrava a máquina, uma maravilha! e eu 
ficava ali, esquecido, como parte da máquina ... " 

.O trabalho se impunha desde cedo. 

"Comecei a trabalhar logo que completei o curso

primário. Menino ainda, trabalhei 1 O meses numa 
padaria das 15:30 às. 21:30 horas todos os dias 
comuns. Aos sábados, trabalhava das 5: 30 da manhã 
até meia-noite e, aos domingos, das 5:30 às 14:30 
horas. Depois fui trabalhar com meu pai ... Não tinha 
nada, mas sonhava... Sonhava grande. Queria ser 
engenheiro, gostaria de ser professor ... " - Hilário 
Cuzziol, São Paulo -SP

'½ dirigente da JOC chegou na salinha da fábrica 
para a reunião às 7 horas da noite,e o que ela viu? 

Meninas e meninos de 13, 14 anos entrando pelo

portão da fábrica para começar a jornada (noitada) 
de trabalho. Um jocista disse que tinha acontecido

um deles cair de sono em cima da máquina ... " 

"Eu fiz 14 anos e no meu primeiro trabalho minha 
mãe me levava na estação do trem às 4 horas da 
manhã, não queria que eu pegasse o trem mais tarde, 
lotado, cheio de operários, difícil de entrar... Uma 
hora de viagem. Na estação da fábrica eu descia e 
dormia estendida no banco da estação até a hora da 
sirene tocar. Minha mãe dizia que seu coração parava 

até eu chegar de volta ... " 

Ajusta revolta do movimento operário 

No Movimento jocista os jovens trabalhadores iam aos 
poucos encontrando uma identidade de vida. Através dos fatos, 
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dos desabafos, dos protestos e das reivindicações descobriam o 
mundo do trabalho do qual faziam parte: o salário baixo 
obrigatoriamente dividido em casa, os sonhos desfeitos, a 
injustiça, a exploração. Os problemas não eram de um só, mas 
de muitos ou de todos. A insatisfação era geral. A greve, quando 
acontecia, era uma experiênci"a dura, mas que ensinava a 
descobrir a necessidade de união e a viver a solidariedade 
operária. 

'½briu-se para mim o horizonte do mundo e seus 

problemas trabalhistas ... " - Francisco Drezza, de 
Jundiaí- SP

E despertava ainda a consciência do atentado à dignidade 
pessoal: 

"Operários: Escravos? Máquinas? Não, mas sim filhos 
de Deus!" 

Nos centros mais industriais a JOC incentivou os jocistas 
a se sindicalizarem, ainda que os sindicatos na época não os 
atraíssem, muito divididos e controlados pelo Governo. Era um 
espaço preferencialmente de adultos, embora os jovens 
participassem das assembléias e se envolvessem em suas lutas. 

Genoepha Drezza, Jundiaí-SP, participou ativamente das 
lutas sindicais: 

"Eu tinha medo do sindicato, pois logo que entrei na 
fábrica vi a greve, vi os operários enfrentando a 
polícia, vi a polícia apontar uma arma para o

trabalhador ... pertencer ao sindicato era perigoso. 
Comecei a frequentar as assembléias da JOC, depois 
recebi folhetos, boletins, e comecei a participar da 
campanha sindical, eu fui aprendendo . Fui 
perseguida, eu e minha irmã. Participei da chapa do

sindicato ... " 
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Lydia Deutsch, dirigente de São Paulo, mais tarde 
dirigente nacional, ressalta o interesse pelo sindicato: 

"Os jocistas eram uma vanguarda na discussão dos 
assuntos sociais e dos problemas do trabalho. Muitos 

jocistas passaram a frequentar sindicatos que na 
época recomeçaram a funcionar". 

Outro testemunho de Roque Lenidavesis, de Santo 
André-SP. 

"Participei com a JOC em Santo André na criação 

do MOS- Movimento de Orientação Sindical, 

orientando e estimulando os jovens trabalhadores a 

participarem da vida sindical ... " 

'Vrge tomar consciência dessa situação tão penosa'� 
alertava Cardijn 

Foi ao encontro desses jovens trabalhadores que veio 
Cardijn. Não para protegê-los, não para, condoído de sua 
situação, reclamar por eles e, muito menos, ser seu porta-voz. 
Cardijn levava-os a abrir os olhos para o que acontecia -a dura 
realidade de suas vidas -e a descobrir ali mesmo novos valores: 
o trabalho que constrói, a busca da justiça, o gesto solidário, a
sua tarefa humana de construtores de uma nova sociedade
coerente com o Evangelho. Simples jovens trabalhadores,
passavam a ser militantes na vida, em toda a vida -
"educadores, apóstolos, revolucionários" . 

"Companheiro e irmão" - o assistente 

É preciso considerar nesse começo da JOC a presença 
animadora dos padres assistentes. Eles conheceram o 
Movimento jocista em outros países ou se informaram através 
de publicações. Eram chamados assistentes e não diretores. 
Sua função era assistir, ajudar os jovens a serem, eles mesmos, 
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os responsáveis. Tratava-se assim de um papel diferente e 
novidade na Igreja, que exigia aprendizagem, abertura e uma 
profunda vocação para servir. 

Os jocistas encontravam neles o apoio, o educador que os 
acolhia: 

"Era um educador que nos ajudava a formar a nossa 
personalidade responsável e ao mesmo tempo 
desenvolver a generosidade na entrega a um ideal" 

" ... Mas o que me tocou, o que realmente me conduziu 
para esse caminho (da Fé) foi a assistência que nós 
tínhamos do Pe. Lage ... " 

Foram muitos os padres que puseram suas vidas a serviço 
dos jovens trabalhadores e encontraram aí o sentido mais 
profundo de sua vocação sacerdotal: 

'� missão de Assistente me permitiu, de um lado, ser 

companheiro dos jovens trabalhadores em sua vida 

concreta e em seu combate pela justiça e, de outro 
lado, rever a teologia- "discurso teórico" - da minha 

formação e me mostrar mais atento à articulação 
orgânica entre Evangelho e Vida ... Significou para 
mim um mergulho na vocação histórica da classe 
operaria". -Dom Antônio Fragoso, João Pessoa-PB 

''Dou infinitas graças a Deus por ter no início do meu 
sacerdócio conhecido e trabalhado com jovens 
trabalhadores e trabalhadoras.Eles e elas me 

ensinaram o verdadeiro sentido da vida, me 
ensinaram a viver o meu sacerdócio, me ensinaram a 

ser padre". - Pe. Martinho Reis Pereira Gaio, Juiz 
de Fora-MG 
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Os primeiros assistentes ligados à formação na JOC 

Citamos aqui os primeiros assistentes que acompanharam 
e colaboraram na formação da JOC no Brasil. Em São Paulo, 
Pe. Carlos Ortiz e Pe.Eduardo Roberto, salesiano, ambos da 
primeira hora, ainda pouco definida. Pe. Oscar Melanson, 
canadense, da Congregação da Santa Cruz, uma presença 
alegre, humana, cheia de fé. No Rio de Janeiro, Pe. José Távora, 
defensor da causa operária desde o apoio dado aos Círculos 
Operários (primeiro movimento dos trabalhadores cristãos no 
Brasil), primeiro assistente nacional da JOC (mais tarde bispo 
de Aracaju-SE). No Nordeste, Pe. Antonio Fragoso, grande 
estudioso da JOC e educador incansável (mais tarde bispo de 
Crateús-CE). Em Minas Gerais, Pe. Aguinaldo Leal, sua casa 
aberta a todos, acolhedor dos pobres. No extremo Norte, em 
Santarém do Pará, Pe. Tiago Way (mais tarde bispo). Muitos 

outros se seguiram, mas seria impossível citá-los todos. 

Lembramos ainda Dom Helder Câmara, Assistente 
Nacional da Ação Católica, o amigo sempre presente nas horas 
difíceis. 
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A CAMINHO DA UNIDADE 

De 31 de ·maio a 9 de junho de 1946 realizou-se no Rio de 
Janeiro a 2· Semana Nacional da Ação Católica, 9 anos após a 
primeira. Foi de tanta importância esse encontro que passou a 
ser considerado como o Primeiro Congresso Nacional da Ação 
Católica. Diante da situação, de mudanças e conflitos em que 

vivia o País, ficou clara a necessidade de dar unidade e 
autonomia nacional a todos os grupos de Ação Católica, de 
adultos e de jovens (JEC,JIC,JOC e JUC), que nasciam e se 
espalhavam pelo Brasil. 

Um olhar sobre o Brasil de 1930 a 1948 

Foi um período bastante conturbado política e socialmente. 
Getúlio Vargas, que assumira o poder em 1930, adiou por duas 
vezes a convocação de uma Constituinte e as eleições 
presidenciais. Embora se vivesse uma relativa liberdade nos 
primeiros anos da nova Constituição de 1934, ele instalou a 
partir de 1937 uma ditadura - o Estado Novo, fechando o 
Congresso e governando por decretos-leis até 1946. 

O período era de polarização ideológica: à esquerda, o 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), organizado e ativo; à 
direita, a Ação Integralista Brasileira, à semelhança do fascismo 
italiano. Ambos queriam conquistar o poder. 
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Em 1935, Vargas fecha o Partido Comunista que tentara 
uma rebelião em três bases militares (Natal, Recife e Rio), a 
chamada "Intentona Comunista". Em 1937, é a vez da Ação 
Integralista, reprimida e fechada. Tudo se fez à custa de muitas 
prisões, torturas e perseguições. 

Na área trabalhista Getúlio Vargas promulga a 
Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT, que estabelece justas 
normas de proteção ao trabalho mas controla a organização e a 
vida sindical, nomeando interventores nos sindicatos e se 
apoiando nos "pelegos"- dirigentes operários a serviço da política 
do governo. A greve é proibida. É criado o imposto sindical e 
passa a funcionar a Justiça do Trabalho. Os sindicatos se 
descaracterizam e se desorientam em face dessa nova estrutura 
de poder, dessa intervenção que amarra e controla. Eles perdem 
em grande parte o seu poder de luta. 

Além desses acontecimentos internos, reflexos em sua 
maioria de uma situação internacional conturbada, o Brasil 
entra na Grande Guerra, de 1942 a 1945. Envia soldados para 
combaterem na Europa ao lado dos Aliados: franceses, ingleses, 
americanos etc. 

O fim da guerra assinala o fim da ditadura e o i1;1-ício da 
redemocratização no Brasil. Novos partidos políticos tinham 
surgido: a UDN (União Democrática Nacional) de oposição ao 
governo, partido da classe média e alta e de camadas do 
Exército; o PSD (Partido Social Democrático) apoiado pelos 
fazendeiros, grandes proprietários de terras, e o PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro) que procurava atrair e organizar os 
trabalhadores. 

O Brasil prepara-se assim para as eleições depois de 15 
anos de governo de Getúlio Vargas, mas este é obrigado a 
renunciar em outubro de 1945. Era preciso agora garantir as 
eleições e elaborar uma nova Constituição. 

Nesse clima de maior liberdade, vinha se abrindo uma 
nova fase para o movimento sindical e político. Os comunistas 
se reorganizam e atuam forte, inclusive na área político-
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partidária com candidatos próprios. Os católicos iniciam também 
os seus movimentos na área social e participam ativamente na 
disputa de cargos políticos e de direção nas entidades sindicais. 

O presidente eleito General Eurico Gaspar Dutra toma 
posse em 1946, governa dentro da lei mas de forma autoritária 
(1946-1950). Continuam as intervenções nos sindicatos e o 
direito de greve sistematicamente negado. Em 1948 ele fecha o 
Partido Comunista (cassa 15 deputados e Luís Carlos Prestes 
senador) e persegue violentamente os trabalhadores que 
protestavam também contra as conseqüências econômicas 
desastrosas do seu governo. 

Militantes jocistas começam, então, a se destacar na luta 
sindical, do que é exemplo Francisco Tussini, presidente da 
JOC do Rio de Janeiro, que participa ativamente do Movimento 
de Libertação Sindical em 1946, é expulso pelo "interventor" do 
Sindicato dos Metalúrgicos e preso. 

Foi nesse contexto que se deu um dos mais importantes 
encontros da Ação Católica - o 1° Congresso Nacional da Ação 
Católica - quando, ao contrário de uma ação isolada e dispersa, 
se impunha agora uma articulação em âmbito nacional, 
importante para o estímulo das próprias bases. 

1946- Primeiro Congresso Nacional 
de Ação Católica 

Pela primeira vez, ainda que muito dependentes da 
hierarquia, os leigos da Ação Católica ressaltam neste 
Congresso a importância do apostolado do meio pelo meio (os 
movimentos especializados) e a ação baseada no inquérito e na 
pesqmsa. 

Há preocupação em atingir os setores da v.ida social: 
cultura, saúde, trabalho, política. Recomenda-se a criação em 
todas as dioceses do Departamento de Ação Social, ainda que, 
de maneira geral, uma ação revestida de paternalismo, 
marcadamente de proteção e ajuda. Com exceção certamente 
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de pessoas já mais conscientes e comprometidas com a luta dos 
trabalhadores na base. 

Nesse 1
° 

Congresso Nacional de 1946 são escolhidos pela 
primeira vez dirigentes nacionais para os 4 ramos 
fundamentais da Ação Católica- Homens, Senhoras, Juventude 
Masculina e Juventude Feminina - e delegados nacionais 
para as seções de adµltos e de jovens - JEC, JIC, JOC e JUC. A 
autonomia 'da JOC, defendida pelos representantes jocistas, 
especialmente os de São Paulo, não recebeu aprovação. No 
entanto, a escolha de delegados nacionais aprovada nesse 
Congresso nivelava as seções aos ramos fundamentais, 
autônomos, em termos de responsabilidade nacional. Para a 
JOC isso significava um abrir caminho para a sua autonomia. 

Os novos delegados nacionais da JOC e JOCF passaram a 
criar suas equipes nacionais e a formar um secretariado 
autônomo na sede do Secretariado Nacional da Ação Católica. 
Era preciso determinar as funções dessas equipes, levantar 
dados, reunir documentos e sobretudo. estabelecer meios de 
comunicação com as diversas experiências jocistas nas dioceses 
e atuar junto aos movimentos jovens de Ação Católica (JMC e 
JFC) no sentido de apressar a caracterização da JOC e JOCF 
como movimentos de jovens trabalhadores, e promover a sua 
autonomia. 

Nesse abrir caminhos para a JOC vale uma referência à 
revista "JUVENTUDE" (órgão nacional da JFC), divulgada em 
todo o Brasil, que inicia uma abordagem mais ampla dos 
problemas político-sociais e operários, com artigos inclusive de 
jocistas. 

194 7 - Articulação e abertura de caminhos 

No ano de 1947 desenvolveu-se um maior esforço nacional 
para a caracterização da JOC na Ação Católica. 

Mas como cobrir as grandes distâncias e contactar mais 
diretamente as inúmeras e tão diferenciadas experiências da 
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JOC em todo o País? Como articulá-las entre si? Como vencer a 
falta de confiança nos jovens operários por parte da Ação 
Católica e da Hierarquia? Daí a se projetar um encontro dos 
jocistas de todo o País na Primeira Semana de Estudos Nacional. 
Uma aproximação maior entre os próprios jocistas, para que, 
entre eles, na simplicidade de sua linguagem direta, franca, 
aberta, encontrassem o seu caminho: a descoberta dos seus 
problemas reais como trabalhadores, suas aspirações de jovens, 
seu método próprio de ação e como se organizarem, unidos, 
num movimento nacional. 

Congresso Internacional da JOC 
em Montreal -Canadá 

Foi importante para os rumos do Movimento no Brasil a 
participação de jocistas e assistentes brasileiros no Congresso 
Internacional da JOC, realizado de 23 a 30 de julho de 194 7 
em Montreal, no Canadá, por ocasião dos 15 anos da JOC 
canadense. 

O Congresso fora preparado nesse país durante um ano, 
nas bases, nos bairros, em debates e programas no rádio. Mais 
de 10.000 jocistas participaram. Compareceram 286 delegados 
de cerca de 50 países, assim como grande número de 
observadores. Da JOC do Brasil estiveram presentes o 
assistente nacional Cônego José Távora e, de São Paulo, José 
Gomes Moraes Neto, José Reis, Genoefa Frederico, Olga 
Pinheiro, Maria Nogueira Soares, os assistentes Pe. Eduardo 
Roberto e Pe. Oscar Melanson. 

Para os brasileiros foi a grande oportunidade de trocar 
experiências, avaliar a importância e a expansão mundial do 
Movimento e, ainda, conhecer pessoalmente o fundador da JOC, 
o Pe. José Cardijn. Uma ocasião aproveitada para convidá-lo a
vir ao Brasil na 1" Semana de Estudos Nacional da JOC que se
realizaria no ano seguinte, em outubro de 1948.
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Raças e línguas entrelaçadas num ambiente fraterno 

O Congresso foi um sucesso, assim descrito pelo presidente 
nacional da JOC do Canadá, Léopold Grenon: 

"Uma atmosfera de união fraterna e sincera ligou 
representantes das nações e raças as mais diversas. Era 
um fato jamais visto. Cada um revelou a situação dos 
jovens trabalhadores de seu país com fatos concretos, 
estatísticas, e falou das realizações da JOC, convicto de 
suas responsabilidades no mundo do trabalho': 

Numa época em que o comunismo ateu era considerado 
pela Igreja uma ameaça, os jocistas afirmaram claramente: 

"O jocismo não nasceu para ser "contra", o que 
precisamos é de reformas profundas para que se efetive 
a liberdade econômica, social e espiritual da classe 
trabalhadora. O jocismo quer ser uma resposta. ás 
ansiedades e ao sofrimento da classe trabalhadora': 

Novo impulso na JOC 

Na Semana Nacional de Ação Católica em Belo Horizonte, 
de 31 de agosto a 7 de setembro de 1947, decidiram os jovens 
afastar-se das linhas gerais ainda conservadoras da Semana e 
adotar como tema central a caracterizaçãao dos meios de vida 
- operário, estudantil, independente - com ênfase no meio
operário, a especialização da JOC. Cônego José Távora, que
chegara recentemente do Canadá, aproveitou o evento e a boa
presença de jocistas de várias partes do Brasil para falar-lhes
das grandes verdades tão caras a Cardijn: a dignidade dos
jovens trabalhadores; a contradição entre esta dignidade e as
suas condições reais de vida e de trabalho; a necessidade de,

pela sua própria organização, os jovens trabalhadores mudarem
essa situação. Era um reforço certo e encorajador para a
especialização e a autonomia.
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Passam a ser realizados com mais freqüência dias de 
estudo e cursos para dirigentes, e a se fazer maior divulgação 
de publicações sobre o Movimento jocista, da Bélgica, da França, 
do Canadá. Na prática, os inquéritos jocistas animam os grupos 
de base. 

Preparação para a Semana de Estudos Nacional 

Em 1948 já era clara a caracterização da JOC 
especialmente naquelas dioceses ou cidades onde o Movimento 
atraira grande número de jovens trabalhadores. Impunha-se, 
sem dúvida, a necessidade de um maior diálogo nacional com 
vistas à unidade. 

De volta ao Brasil, animados com o que viram e ouviram 
de jovens do mundo inteiro no Canadá, os jocistas e assistentes 
que participaram do Congresso, articulados com o Secretariado 
Nacional, puseram mãos à obra para a realização da 1· Semana 
de Estudos Nacional da JOC no Brasil, programada para 5 a 
10 de outubro em São Paulo. 

Além das providências relativas à organização, à busca 
de recursos, ao contacto com os jocistas espalhados pelo Brasil 
e o estímulo à sua participação, realizaram-se dias de estudos 
preparatórios. Em São Paulo, em janeiro de 1948, uma grande 
Semana Estadual reuniu jocistas e jovens trabalhadores, atraiu 
padres e bispos e despertou em muitos o interesse por esse 
Movimento que pouco conheciam. No Rio de Janeiro, em março, 
para debater o resultado da pesquisa sobre a realidade dos 
jovens trabalhadores e os temas da Semana Nacional, reuniram
se durante 4 dias militantes da JOC e da JOCF. 

E é de se admirar ainda que, pela primeira vez, centenas 
de jovens operários, comerciários, pequenos funcionários, 
domésticas ... das várias e distantes regiões do Brasil se 
dispunham a se afastar de casa e do trabalho para se 
encontrarem em São Paulo na Semana de Estudos Nacional. 
Não seria fácil. Qual era o objetivo desse Encontro? Difícil era 
explicar em casa e justificar a ausência no trabalho. Bastante 
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críticos e exigentes de atenção e de justiça, eles iam falar de si 
mesmos, do seu mundo sofrido e levariam o testemunho de suas 
vidas. Fé e entusiasmo não lhes faltavam. Novas propostas 
sobre a organização da JOC também já se preparavam para 
serem encaminhadas à Ação Católica e à Igreja. 

Valeram a decisão e o esforço da viagem, como comenta 
um jocista de volta à sua cidade: 
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"Pela primeira vez eu entendi que a JOC era um 
movimento grande. Pedi licença no trabalho, e em 
casa foi aquela luta. Voltei diferente, aumentou a 
minha fé, meu entusiasmo contaminou a minha 
família, eu me senti importante, mais responsável!". 

Congresso Internacional da JOC 
em Montreal, Canadá, em 1947 

Assembléia de encerramento 

J ocistas e assistentes 
brasileiros no Congresso 
Internacional em Montreal: 
José Gomes Morais Neto 
(Zezé), José Reis, Cônego 
José Távora, Pe. Eduardo 
Roberto, Olga Pinheiro, 
Josefa Frederico, Maria 
Nogueira Soares 



AVANÇOS E TROPEÇOS 
NA CONSTRUÇÃO DA JOC 

A JOC se afirmou com suas características próprias e como 
um movimento especializado e autônomo da Ação Católica na 
la. Semana de Estudos Nacional da JOC em 1948. Mas um 
movimento não se constrói da noite para o dia, é preciso 
inscrevê-lo na realidade, tornando-o vivo dentro de seus 
membros, e reconhecido pelos de fora. 

Desfazendo preconceitos e falsas imagens 

A primeira dificuldade a vencer foi o medo do comunismo. 
Padres, bispos, patrões identificavam a ação jocista como 
comunismo. Isto porque fechavam os olhos freqüentemente para 
as condições injustas de vida e de trabalho e para a história da 
luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Por 
ignorância ou interesse próprio, não viam a necessidade de 
mudanças radicais, não paternalistas, e invocavam o perigo de 

"trazer a luta de classes para dentro da Igreja". 
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Dazinho, lider do seu sindicato, reagiu com espanto: 

''No início me sentia agredido quando me cham.avam 
de comunista". 

Uma patroa reclamou ao assistente da Ação Católica que 
a dirigente, Maria de Lourdes Carvalho, de João Pessoa-PB, 
ensinava comunismo às empregadas domésticas, e a dirigente 
retrucou: 

"Então a Bíblia está ensinando comunismo, pois o 
que digo a elas é que no Genesis está escrito que Deus 
fez o homem (todos) à sua imagem e semelhança. 
Então tanto as patroas como as empregadas são 
iguais diante de Deus. Se isso é comunismo o Sr. se 
queixe da Bíblia ... " 

A JOC era vista como um movimento perigoso e, em certos 
momentos, perseguida: 

'½ JOC passou a ser tratada por muitos padres e 
vigários como um grupo de comunistas infiltrados 
na Igreja". 

"Os empregadores iam queixar-sê ao Cardeal dizendo 
que havia elementos ligados à Igreja que eram 
comunistas, o bicho- papão da época. Eles eram 
incomodados com as reivindicações e a atuação política 
dos jocistas ... " - Emília Zanardo, São Paulo-SP 

Acusações a que respondiam os jocistas: 

"Comunista não é bicho-papão. Muitos deles são 
companheiros, amigos, parentes, pai, irmão ... " 
Éramos taxados de comunistas porque defendíamos 
a justiça, falávamos a verdade ... 

'½ JOC sempre se manteve alerta, nunca desanimou, 
agindo silenciosamente no meio da Igreja e no dia-a
dia, na luta com os jovens trabalhadores ... " 

Outra dificuldade era a falta de confiança: não 
acreditavam que os operários fossem capazes de dirigir o seu 
próprio movimento: 
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"Que pretensão é essa de operários dirigirem o 
movimento, pois são ignorantes! Não conhecem 
teologia!" 

"Um absurdo trabalhadores dirigindo os trabalhos 

que devem ser feitos por padres. Essa gente quer tomar 
o nosso lugar".

"Como pod� um operário sem estudo anunciar Jesus 
Cristo a outro operário?!" 

Havia quem se espantasse de ver "jovens operários com a 
Bíblia na mão, preparando reuniões?!" 

Mas é justo dizer também que, nesse primeiro período da 
JOC, não faltou o apoio de membros da Ação Católica que 
reconheceram a necessidade de um movimento autêntico de 
jovens trabalhadores e se apagaram diante de novas lideranças 
que, muitas vezes, eles próprios tinham ajudado a suscitar e a 
crescer. 

Falta de assistentes para o novo trabalho 

Era preciso encontrar padres dispostos a esse novo 
trabalho apostólico junto a jovens do meio operário: conviver 
com eles, conhecer suas vidas e lutas, ouvi-los, prepará-los à 
base de observação e inquéritos no próprio meio, respeitar suas 
iniciativas. Criar um clima de confiança e amizade. Como 
encontrar padres educadores que acreditassem "na missão 
humana e divina de cada jovem trabalhador, de cada jovem 
trabalhadora, e na sua força transformadora''? Para tanto sua 
formação no seminário não os havia preparado. 

E não havia oposição no próprio meio? 

Pelo contrário. Pode-se afirmar que a JOC foi bem recebida 
pelos jovens trabalhadores, talvez porque fosse a resposta que 
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muitos esperavam: a reflexão em comum das próprias vidas, a 

coragem de protestar contra as injustiças, a força para viverem 
a sua juventude, que sentiam às vezes morrer, sacrificada ou 
vazia. 

Houve, é certo, disputas com os comunistas, por 
divergências nas 'propostas e na forma de atuar, mas sem 
inimizade. Era um caminhar lado a lado nas conquistas 
operárias. Como aquele comentário de Dazinho, que a muitos 
pareceu estranho: 

''Depois que entrei na JOC, passei a ver os comunistas 
como pessoas comuns, que tinham uma ideologia, e 
que defendiam o Evangelho muito melhor do que os 
cristãos." 

Do ponto de vista religioso, nenhuma dificuldade. A fé 
simples em Alguém poderoso e sua religião de devoções 
adquiriam um novo sentido com a descoberta de Jesus Cristo 
entrando em suas vidas. Comunicava-lhes convicção e coragem 
para lutar pela libertação da classe operária. 

Construindo aos poucos o Movimento 

Já vimos que a JOC foi bem recebida no meio dos jovens 
trabalhadores. Mas num Brasil imenso, de regiões tão 
diferenciadas e tão distantes umas das outras, como se construia 
e se caracterizava o Movimento? 

Descobertas e vida nova 

· A caracterização se fez aos poucos através da descoberta
progressiva do que o Movimento trazia e do que pedia aos jovens 
trabalhadores. 

Em primeiro lugar, a riqueza do Evangelho, lido e 
refletido, aplicado à vida na família, no bairro, no trabalho, no 
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sindicato, na cidade. Uma descoberta mais próxima de Jesus 
Cristo, de Deus presente no cada dia, nos acontecimentos, na 
luta operária, na convivência com os outros, como tão bem 
expressam os depoimentos que seguem: 

''Fui aprendendo a ler a mensagem do Evangelho e a 
reconhecer as passagens fundamentais: o Reino de 
Deus que está no interior de nós." 

"O Pe. Lage leu o Evangelho e o disse em termos
operários: amor, justiça, trabalho. Colocou o 
Evangelho na vida do operário. Nasceu o nosso ideal ... 
Então, aí, foi o grande despertar ... passei a ter 
consciência dos problemas da classe operária, eu fui 
ligando toda a minha vida, em todos os seus aspectos, 
à Fé". - Dazinho 

''Essa aproximação de Cristo Operário que, até então, 
me parecia distante ... " - Luzia Amaral Couto, de São 
Paulo-SP 

"O Evangelho entrou na vida e alimentou a minha
militância!" 

Ao mesmo tempo, os jocistas iam tomando consciência 
do valor de si mesmos, de seu valor humano, da sua dignidade 
de filhos e filhas de Deus, iguais a todos, como pessoas que 
mereciam consideração e respeito, como diz tão seriamente 
Antônio Pedro Xavier, de Paulista -PE: 

"O movimento jocista significou muito para mim,
encontrei irmãos, amigos, descobri que eu era gente, 
coisa que até então eu não sabia" 

E, mais ainda, a consciência de que o seu trabalho tinha 
valor, construía o mundo, como eles cantavam reunidos: 
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Ó trabalhador,
é teu labor fecundo 
sem ti o que será do mundo? 
Conhece agora o teu valor! 

Começaram também os jocistas a VER por si mesmos e a 
JULGAR sua condição operária injusta, submissa, 
incompatível com o plano de Deus. O sofrimento passou a não 
ser mais "vontade de Deus", como se dizia e se pensava naquela 
época. E a AGIR em protesto, sem medo dos conflitos, até 
mesmo quando acusados de comunistas. Era a metodologia de 
Cardijn começando a ser acolhida pelos jovens trabalhadores 
no Brasil. 

"O boletim mensal sempre abordava o problema dos
jovens trabalhadores - no trabalho, na família, no
sindicato, no lazer - sempre julgado à luz do
Evangelho de onde se tirava o agir para o mês. Fazia
se a revisão de vida." 

Aparecida Nassif, de São Paulo -SP, aplicava o método 
jocista: 

"Na fábrica em que eu trabalhava os operários eram 

maltratados com xingamentos e prejuízos salariais 
quando as peças não saiam bem feitas. Constatamos 
que a matéria prima era muito ruim e as máquinas 
não completavam o servíço ... Levamos a reclamação 

à Diretoria ... " 

E de indiferentes ou desatentos passaram a ver os outros 
à sua volta, a fazer amizades, a viver a solidariedade, que 
começa com os pequenos gestos. Ainda conforme Aparecida 
Nassif: 

"O meu primeiro contato com a JOC foi na pessoa de

Santinha dirigente da seção do Pari. Logo que a 
conheci dei somente o nome da rua onde morava. 
Como faltei às reuniões, as jocistas ficaram muito 
preocupadas e Santinha me procurou. Percorreu a 
rua toda, casa por casa, até me encontrar ... " 



Maria Lucília Sá Ferreira aprendeu a conviver: 

" Aprendi como viver com os outros, a compreendê
los, a respeitar seus direitos, aceitar as suas falhas". 

Uma solidariedade que crescia com a descoberta de 
pertencer à classe trabalhadora e participar de suas esperanças 
na luta sindical, por uma sociedade justa, mais igual. 

''Apoiado pelos jocistas fui eleito secretário do meu 
sindicato. Na primeira propaganda sindical que fiz 
fui despedido da empresa. Os jocistas me 
incentivaram e fui à Justiça. Ganhei e fui readmitido 
na empresa ... " 

Tudo era ocasião de aprender e criar 

Os jovens descobriam do quahto eram capazes porque 
eram levados pelo movimento a assumir responsabilidades: nas 
reuniões, na preparação de encontros, assembléias, nas 
atividades de lazer, na divisão de tarefas e sobretudo na ação 
no meio em que viviam. 

Cresciam rápido na ação militante e logo passavam a 
dirigentes do Movimento: 

"Eu venci a timidez, passei a ser mais solidário com 
mais firmeza de caráter". 

"Eu sentia muita inferioridade, que eu não tinha 
valor, era só quem estudava, eu não tenho nem curso 
primário. Venci boa parte do medo de falar e errar, 
de cair no ridículo. Descobri os valores que eu tenho 
dentro de mim e o valor dos outros também ... " 

Mas eram adolescentes e jovens que aprendiam a viver 
sua juventude e a desenvolver suas qualidades. Ao lado das 
atividades de estudo, de oração, de compromisso, os jocistas 
manifestavam sua juventude numa alegria espontânea, em 
atividades criativas, em confraternizações. 
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Muitas vezes faziam esquetes, dramatizações para expor 
seus problemas e as respostas que a JOC propunha. Os passeios 
desenvolviam o aprendizado da vida em comum, o saber 
planejar e organizar. 

"A gente refietia e discutia em pequenos grupos, nas 
assembléias; havia momentos de silêncio, mas a gente 
também se divertia muito ... " 

"Foi a JOC que despertou em mim a alma de poeta, 
hoje parte da minha_ vida ... " -Antônio Lopes Bastos, 
de Santarém -PA 

A ação de base reforçava-se nos dias de estudo, nos 
recolhimentos, na formação de dirigentes operários e no começo 
de uma organização própria. A cotização mensal, o pequeno gesto 
de sacrificio, era sinal de adesão e de confiança no Movimento. 

Onde e como se reuniam osjocistas? 

A ação do jocista era sobretudo alimentada pelos encontros 
semanais -os círculos de estudo como eram chamados no início 
-onde punham em comum os pequenos e grandes fatos da vida
e se ajudavam nas posições a tomar. Nas assembléias mensais
os militantes levavam seus amigos e amigas simpatizantes.
Uma parte de debate e outra de música, ou teatro ou cinema.
Alí chegavam 30, 40, 50, 100 simpatizantes.

Reuniam-se em qualquer lugar onde fosse possível - em 
salas cedidas na paróquia ou num colégio, na fábrica, na rua, 
na hora do almoço, depois do trabalho, à noite ... Domésticas se 
reuniam na praça, comerciários e bancários no centro da cidade. 
São exemplos: 

"Os jocistas se encontravam debaixo de uma marquise 
na Quarta Parada". 

"Em 1941 nos reuníamos numa garagem cedida por 
um amigo, quartas-feiras à noite ... " 
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"Eu ia almoçar no centro da cidade. Aí eu conheci a 

Laura, uma jocista que me convidou a participar do 
grupo de comerciárias e bancárias. Gostei do grupo. 

Me apeguei ao pessoal. Eu estava no meu elemento". 

.Para as reuniões maiores- dias de estudo, recolhimentos 
e outros - onde encontrar locais apropriados? Foi aí que a 
dirigente teve a sua experiência de choque: 

"Fui lá no Colégio Sacré Coeur pedir os dois dias para 

o nosso Encontro. Veio logo a resposta da irmã,
surpresa: - o que? vocês da JOC dormirem nas

mesmas camas das nossas alunas?!"

E a jocista não conteve as lágrimas, ali mesmo, na frente 
da freira ... 

Aos poucos abriram-se à JOC esse e outros colégios e 
entidades, que foram tocados por uma realidade que até então 
desconheciam, ou a que eram antes insensíveis - a dureza das 
condições operárias - revelada pelos testemunhos vivos dos 
jovens trabalhadores. 

Vale uma referência aos Beneditinos e aos Dominicanos 
"que desde cedo cediam suas instalações para encontros, estudo 
e orientação". 

As sedes da JOC e os centros de estudo 

No começo, geralmente, a sede da JOC era em comum 
com outros movimentos da Ação Católica, mas onde a JOC 
crescia e se afirmava já se sentia a necessidade de local próprio 
onde entrar à vontade, para pensar o Movimento, planejar, 
organizar e, sobretudo, aberto aos companheiros, à tarde, à

noite, aos domingos. Custou muito conseguí-lo, parecia 
impossível... 
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A sede era cedida, ou quase sempre, com muito sacrifício, 
tenacidade e satisfação, alugada ou comprada. 

''Fazíamos muitas campanhas, poupando condução 

e indo a pé, sacrificando lanche, cinema, passeios ... 

para pagar a sede. Em destaque, a cotização mensal 
dos jocistas ... " 

"Ganhamos uma pequena sala na favela, só nossa. 
Ali a gente se reunia toda semana, à noite e aos 
domingos. Fizemos uma campanha para comprar as 

cadeiras ... " 

O sonho foi, então, se tornando realidade. 

Muito especial foi a Casa de Estudos da JOC em Mauá, 
São Paulo, conforme relata Hilário Cuzziol: 

"Surgiu a idéia da "construção com as próprias mãos" 
de um Centro de Estudos em Mauá. Com a 

colaboração de muitos - engenheiros, pedreiros, 
encanadores, carpinteiros - deu-se início à construção 
da Casa, aproveitando o tempo disponível: férias, fins
de-semana, feriados. Em pouco tempo ficou pronta: 

dormitórios para 50 pessoas,refeitório para 100 
pessoas, cozinha, auditório, salas de reunião. No 
centro da Casa um jardim com varanda que ladeava 
todo o edifício. Para completar, uma capela com 
pinturas de cenas do Evangelho, de um artista 
francês. Memoráveis jornadas de estudos, retiros 
espirituais e grandes decisões foram tomadas nessa 
Casa". 

Partir da vida e voltar à vida

E assim, pela troca de experiência, pela reflexão de sua 
ação, os jocistas ganhavam coragem e confiança em si mesmos. 
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Mas é preciso ressaltar: esses encontros em diversos locais, 
ainda que necessários eram apenas instrumentos da ação, para 
que os jocistas atuassem no próprio meio, fazendo-se alí 
presença transformadora, presença de Fé. Eles se organizavam 
para melhor agir, no dia-a-dia, onde descobriam a dignidade 
sagrada de suas vidas e do seu trabalho, os problemas da classe 
operária e como enfrentá-los. "Não na igreja, na sede, na 

reunião - dizia Cardijn - mas na vida, onde enfrentam os 
seus problemas. É aí que se tornam responsáveis pela 
transformação do mundo". 

A literatura jocista dos primeiros anos 

Não se poderia omitir nestes primeiros passos da JOC no 
Brasil uma contribuição a todo esse esforço de caracterização e 
desenvolvimento: a literatura jocista que chegava de outros 
países - livros, folhetos, artigos, revistas. O primeiro livro que 
aqui chegou parece ter sido "Le Manuel de la JOC" (1930), da 
Bélgica, seguido de "Orientação sobre a JOC", tradução de uma 
conferência do Pe.José Cardijn (1935). Outros vieram, da 
Bélgica, França, Canadá, Argentina, assim como publicações 
periódicas: "Bulletin des dirigeants", "Bulletin des Aumoniers", 
Joie et Travail". Também vidas de jocistas e resultados de 
pesquisas sobre as condições de vida dos jovens trabalhadores 
em diferentes países. Algumas dessas publicações foram 
traduzidas e bastante divulgadas nestes primeiros anos da JOC: 
"A vida de Cardijn", "Cardijn na América", "A hora da classe 
operária" e outras palestras de Cardijn, que causaram grande 
impacto nessa hora de afirmação da JOC. 

". . .  a leitura e a reflexão de um livro de Cardijn 
intitulado ''.A. Hora da Classe Operária" (ainda o 

pego de vez em quando para reler) nos desafiava a 

transformar o mundo, mas nos colocava também a 

necessidade de construir um Movimento forte para 

isto, a própria JOC." 

Editado no Brasil, já citado, "Ação Católica e Jocismo" do 
Pe. Carlos Ortiz. O primeiro livro escrito por dirigentes da JOC 
brasileira foi "JOC, Escola de Vida", de José Gomes de Morais 
Neto e Gastão Lacreta, em 1948. 

Desde as primeiras horas surgiram publicações locais, 
pequenos periódicos que alimentavam a ação de base. Entre 
eles: em São Paulo-SP, JOCISMO (JOCF) e TRABALHO (JOC); 
em Porto Alegre-RS, NOSSA JOC; em Santa Maria-RS, JOC; 
em Recife-PE, VIDA JOCISTA; no Rio de Janeiro-RJ, 
TRABALHAR (JOCF) e JUVENTUJ;>E TRABALHADORA 
(JOC/JOCF). Este último em 1952 passou a ser o órgão nacional 
do Movimento, editado em São Paulo e, em 1960, no Rio de 
Janeiro, pelo Secretariado Nacional da JOC. 

Eram pequenos jornais vendidos de mão-em-mão pelos 
jocistas nos bairros e no trabalho, ocasião de se aproximarem 
dos companheiros e companheiras e divulgarem o Movimento. 

Em alguns lugares Boletins mensais, levavam às bases 
programas de estudo e ação, propostas de inquéritos, e eram 
instrumentos muito úteis para os dirigentes nas seções locais. 
Diz Irene da Cunha, antiga dirigente da JOC de Petrópolis: 

"Até hoje, utilizo em reuniões com grupos de 
adolescentes a técnica jocista e os boletins, do meu 
tempo". 



A vida em grupo 

a iniciativa 
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a alegria 

própria 

dos jovens 

Passeio em Atibaia, São Paulo 

Recreação em 
Nova Iguaçu, Rio 
de Janeiro 

Futebol, o esporte 
de ontem e de 

hoje, São Paulo 

Casa de Estudos da JOC em Mauá-São Paulo 

Encontros de 
jocistas no Centro 
de Estudos de 
Mauá, onde 

grandes decisões 
foram tomadas ... 

"Construída com as nossas 
próprias mãos", informa o 

jocista 
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Os periódicos da JOC surgiram desde as primeiras horas 
alimentando a ação de base 

�-�---t 

REALIDADE QUE SE IMPÕE -
AUTONOMIA 

Em 194 7 continuando por 1948 uma realidade já se vinha 
impondo: os jocistas começavam a ser presença na Igreja com 
seus problemas específicos de jovens trabalhadores e a 
demonstrar a capacidade de eles mesmos se organizarem e 
desenvolverem uma ação própria, educativa e apostólica, 
comprometida com a libertação da classe operária. 

O Movimento começava a caminhar por si" com os jovens 
trabalhadores, entre eles e para eles", e reclamava o 
reconhecimento de sua autonomia como ramo fundamental da 
Ação Católica, e não mais integrado e dependente da Juventude 
Feminina (JFC) e da Juventude Masculina (JMC). 

Foi na 1' Semana de Estudos Nacional da JOC, de 5 a 10 
de outubro de 1948, em São Paulo que se reconheceu essa 
autonomia, logo comunicada oficialmente a todos os bispos do 
País pela Comissão Episcopal de Ação Católica. 

Abria-se agora para a JOC uma nova etapa de maior 
responsabilidade e organização. Militantes, dirigentes e 
assistentes voltaram para as suas cidades, cheios de 
entusiasmo, mais seguros na sua Fé e nos seus objetivos, 
corajosos e exigentes, convictos de sua missão especial, 

· evangelizadora e libertadora, no mundo do trabalho.
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II 

RECONHECIMENTO 

EXPANSÃO 

UNIDADE 

1948- 1958 

Lenita Peixoto de Vasconcelos 

Somente uma organização e autonomia garantem 
a duração, o caráter educativo e o caráter operário 

de um movimento de jovens. 

José Cardijn 

Eu descobri uma coisa muito importante: a nossa 
faculdade não exige matrícula, não tem horário para 

começar as aulas, não tem férias ... 

Nosso vestibular começa no momento em que 
descobrimos que somos trabalhadores. 

Nossa escola é a vida, os livros são os fatos 
refletidos, analisados. 

Abdias José dos Santos 

O biscateiro 
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UM MARCO NA HISTÓRIA DA JOC: 
PRIMEIRA SEMANA DE ESTUDOS NACIONAL 

Como foi dito anteriormente, todo o caminho percorrido -
os primeiros passos da JOC no País, o empenho dos primeiros 
dirigentes e militantes -antes de 1948, levou à realização da 
Primeira Semana de Estudos Nacional da JOC em São Paulo, 
de 5 a 10 de outubro de 1948, que reuniu 600 delegados-jovens 
trabalhadores de todo o Brasil. Na ocasião foram definidos os 
rumos do Movimento no País. Padre José Cardijn, fundador da 
JOC Belga e da JOC Internacional, esteve presente e atuou de 
maneira decisiva no processo de reconhecimento da JOC no 
Brasil. 

Esta Semana Nacional foi programada durante a Primeira 
Semana Estadual da JOC de São Paulo, em janeiro de 1948, 
quando se instituiu uma Comissão Executiva responsável pelo 
seu preparo e realização. Integraram a Comissão Executiva 
dirigentes e assistentes nacionais da JOC e JOCF, das 
Federações de São Paulo e Rio de Janeiro. 

O Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, então 
Arcebispo de São Paulo, recebeu carta da Secretaria de Estado 
do Vaticano, assinada por Monsenhor J.B. Montini, dizendo do 
interesse que o Santo Padre Pio XII dispensava à JOC e a 
Cardijn. 
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Todos os bispos do Brasil for�m informados da Semana 
Nacional e se pediu que enviassem representantes de suas 
dioceses, tivessem elas ou não um núcleo de JOC já organizado. 

O preparo deste evento, importante marco na história da 
JOC brasileira, exigiu imenso esforço de todas as Comissões, 
esforço generoso, recompensado pelos resultados obtidos para 
a vida de cada um de nós e para a vida da JOC. 

Durante a Semana Nacional nos dedicamos a estudar a 
situação dos jovens trabalhadores das diferentes regiões do 
Brasil, partindo dos resultados do inquérito feito na fase 
preparatória da Semana que mostrou problemas vitais desses 
jovens. Foram estudados também os fundamentos doutrinários 
da JOC e os métodos e orientações para a organização do 
Movimento. As exposições, debates e assembléias plenárias 
eram todas dirigidas por jocistas, jovens trabalhadores, muitos 
dos quais assumiam pela primeira vez na vida tais 
responsabilidades. 

Um documento foi preparado para as autoridades e a 
opinião pública em geral, destacando-se: 

- no campo material, a necessidade de:
• um salário justo para todos (a trabalho igual, salário igual)
• um Serviço de Orientação Profissional
• fiscalização e higiene nos locais de trabalho
· construção de habitações populares

liberdade sindical

- quanto à situação moral, a necessidade de mudanças do meio
de trabalho, no sentido de serem respeitadas as condições
humanas e a dignidade dos jovens trabalhadores.

às autoridades religiosas se pedia que reconhecessem a
situação de abandono dos jovens trabalhadores e dessem o
apoio necessário ao Movimento jocista.
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Os Estatutos da JOC, que foram fruto de muitas discussões 
dentro de várias comissões especiais na presença de Cardijn, 
revisados pelos membros da Comissão Episcopal da Ação 
Católica, foram aprovados pelo Episcopado do Brasil reunido 
em Porto Alegre, ainda em outubro de 1948, logo após a 1· 
Semana de Estudos Nacional da JOC. 

Todos-os que participaram da Primeira Semana Nacional 
da JOC com entusiasmo e alegria pela oportunidade de conhecer 
o fundador do Movimento e de trocar experiências que
extrapolavam das resoluções formais do Encontro, assumiram
então o compromisso de, ao voltar às suas cidades, desenvolverem
a JOC brasileira, a JOC de Cardijn, aprovada pela Igreja. Uma
JOC organizada pelos próprios jocistas -"por eles, com eles e para
eles" como dizia Cardijn -com o seu Secretariado Nacional, suas
Confederações Regionais, Federações Diocesanas e Seções locais,
de preferência nas paróquias.

Nessa Semana foram aprovados os primeiros Comitês 
Nacionais -JOC e JOCF -integrados por dirigentes do Rio de 
Janeiro (ainda capital do País) e de São Paulo (região mais 
industrializada), continuando no Rio de Janeiro o Secretariado 
Nacional: JOC-José Gomes de Moraes Neto, José Amazonas 
Duelos, Agostinho Rito e René Carisio; JOCF - Odette de 
Azevedo Soares, Maria Augusta S. Oliveira, Maria de Lourdes 
Ganzaroli e Lydia Deutsch. 

Cardijn no Brasil 

Além de sua participação na Primeira Semana de Estudos 
Nacional_ da JOC, atendendo a convite que lhe fora feito no 
Canadá pelo Cônego José Távora, Cardijn voltou ao Brasil várias 
vezes. Em 1951 a convite da Ação Social Arquidiocesana no Rio 
de Janeiro; em 1955 para o Congresso Eucarístico Internacional 
e a 1" Assembléia dos Bispos Latino-americanos; em 1956, de 
passagem para o Chile. Percorreu também outras cidades -
Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Porto Alegre - visitou 
favelas, fábricas, seções jocistas, falou aos operários, fez 
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conferências nas universidades, palestras para patrões, contactos 
com deputados. Reuniu padres, bispos e muitos seminaristas. 
Levava-os todos a entender os problemas operários e a Igreja na 
realidade social, abrindo caminhos para a aceitação da JOC. 
Aqueles que o conheceram guardam na memória sua figura forte 
e sua palavra vibrante, convincente, afirmando com veemência 
verdades simples mas, na verdade, revolucionárias. 

Em 1965, Cardijn foi nomeado Bispo e Cardeal. 
Adoeceu dois anos depois. Faleceu em 24 de julho de 1967. 
"Eu ofereço todos os meus sofrimentos - dizia -pela classe 
trabalhadora do mundo inteiro". 

Cardijn comjocistas no Brasil 

Rio de Janeiro 

Dirigentes recebem Cardijn e Marguerite em 1951. Na foto: Tibor, Zezé, 
Bartolo, Cardijn, Marguerite, Aracy, Odette, Lydia, Maria José e Jacques 
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Primeira Semana de Estudos Nacional da JOC 

em São Paulo - 1948 

-

Jocistas, jovens trabalhadores, na coordenação das sessões plenárias 
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UMA PROPOSTA NOVA, 

DESAFIADORA 

Desde o seu início no Brasil, a JOC de Cardijn se 
desenvolveu em algumas localidades e chegava aos jocistas como 
uma proposta nova, desafiadora, que depois de 1948 se expandia 
em todas as dioceses e regiões e se tornava a mesma JOC em 
todo o Brasil. Centenas de fatos foram vivenciados pelos 
militantes e dirigentes na construção e expansão do Movimento. 
Assim descreve um dirigente: 

''.A. JOC era uma organização católica, formada por 
um grupo de jovens, rapazes e moças, que pretendiam 
mudar a face do mundo pela ação no meio de 
trabalho. A JOC trazia uma proposta nova." 

Uma proposta nova, diferente da experiência de muitos 
jovens trabalhadores da época, na maioria católicos, batizados, 
freqüentadores da Missa aos domingos, cumpridores da Páscoa 
anual e membros de associações da Igreja tais como: Vicentinos, 
Congregação Mariana, Catequistas etc. 

" ... iniciei minha militância na Igreja com os 
Vicentinos, foi muito importante este período pois 
aprendi a ter uma maneira diferente de ver o

pobre ... mas descobri também que nosso trabalho 
vicentino, só, não resolvia o problema dos pobres, pois 
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enquanto nós acudíamos uma família, as fábricas 
produziam dez outras em estado de pobreza ... " 

" . . .  1957 - Um convite para a vida inteira ... Fui lá. 
Eu gostava de festas, de teatro ... Ouvi um coro falado 
que se iniciava com a recitação do Cap. 20 do 
Evangelho de São Mateus: 'Trabalhadores iam sendo 
contratados em horas diferentes na vinha, mas à tarde 
todos receberam o mesmo salário", necessário para a 
manutenção de cada um, o salário vital. Foi uma 
descoberta para mim, pois até então toda explicação 
deste texto era a de que até aquele que se arrependesse 
de seus pecados na última hora seria salvo. Descobrir 
este outro lado do Evangelho representou uma 
revelação na vida de quem andava às voltas com o
salário ... " - Geraldo Francisco Barbosa (Tchó), Sete 
Lagoas-MG. 

'7nteressei-me pelo assunto dadas as diferenças de 
enfoque de religião entre a Congregação Mariana e a 
JOC. O pessoal da JOC teve interesse em saber de 
minha vida no trabalho, no lazer e no lar. Ariimava
me a análise pelo método Ver, Julgar e Agir, e as 
revisões dos assuntos tratados em reuniões anteriores. 
Antes, eu e os demais companheiros tínhamos uma 
atividade na paróquia e no bairro dentro de um grupo 
de juventude masculina fechado, voltado só para 
atividades dentro da Igreja ... " 

" ... A JOC era uma nova pedagogia do Evangelho. 
Muito antes de se falar em Teologia Libertadora, 
grupos de trabalhadores começavam a analisar a 
Palavra não só extraída da Escritura, mas a 
descobriram na vida ... " 

Escola de vida 

Uma operária de fábrica do Rio de Janeiro que participou 
da Semana Nacional ficou impressionada com as descobertas 
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que fez. Guardou a frase: " todo jovem trabalhador é capaz de 
fazer alguma coisa para a solução de problemas de outros jovens 
trabalhadores". Ela morava numa garagem e resolveu acolher 
jovens moças que não tinham onde morar, dormiam na rua. 
Ajudou assim a resolver algumas situações. "A única coisa que 
podia fazer era isso", dizia ela, e fazia. 

"A. JOC foi a escola que me ensinou a escrever, a 
redigir telegrama, a conhecer até o valor dos 
alimentos, me ensinou a viver." 

" . . .  fui tesoureiro por dois anos, assumindo este cargo 
aprendi a lidar com dinheiro que não era meu e saber 
também controlar o meu que antes esbanjava sem 
regra ... " - Sebastião Magno Santana, Santarém-P A. 

"Foi uma escola de vida que através do método ver, 
julgar e agir nos possibilitou adquirir e exercer 
consciência crítica. Colegas nos contavam os 
problemas que passavam no emprego, no bairro, na 
família, nos transportes. A gente levava estes e outros 
problemas para as reuniões (ver) e o grupo de 
militantes analisava essas situações à luz do 
Evangelho (julgar), o que Cristo faria diante daquilo? 
E, em conjunto, sempre encontrávamos a solução para 
ajudar os companheiros (agir)." 

"Começamos a viver uma outra vida ... a descobrir 
novos horizontes." 

" ... Adquiri o senso da justiça conhecendo aos poucos 
a dimensão das injustiças praticadas por um sistema 
de exploração do trabalho assalariado e suas causas 
estruturais." 

Cada ação jocista era como um tijolo a mais na construção 
desse Movimento de jovens, entre eles, por eles e para eles. 

"Íamos descobrindo situações de vida e de trabalho 
injustas, incompatíveis com a nossa dignidade de 
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pessoas humanas, filhos de Deus. Fazíamos a crítica 
das condições presentes, à luz do Evangelho, e 
agíamos no sentido da construção de um mundo · 
melhor para os jovens trabalhadores." 

Descobriam a sua capacidade de compreender e enfrentar 
os problemas no dia-a-dia e a maneira de resolvê-los, não 
sozinhos mas uns com os outros, de forma organizada. Assim 
era feito: 

" ... desde a militância de base nas seções locais, na 
paróquia, no bairro e� às vezes, no centro das grandes 
cidades, por grupos profissionais como a seção de 
bancários no Rio de Janeiro, de comerciários em Belo 
Horizonte ... ". 

Os militantes iam descobrindo no seu dia-a-dia o valor 
das experiências de Cardijn e dos primeiros jocistas que diziam: 
"por todos os atos da vida cotidiana os jovens trabalhadores se 
formam, se sustentam, se ajudam mutuamente, se amam e se 
preparam juntos para o futuro". A JOC é uma Escola de Vida, 
questionadora das condições de vida onde, através do diálogo, 
jovens trabalhadores entre eles, por eles e para eles e através 
de suas ações iam se formando como militantes jocistas. 

Os serviços da JOC 

Eram criados Serviços jocistas de acordo com as 
necessidades dos jovens trabalhadores e com as possibilidades 
locais. Os militantes eram responsáveis por diversas tarefas 
conforme seus interesses, suas habilidades, sua criatividade, 
sua disponibilidade. Alguns Serviços da JOC/JOCF: 
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Serviço de Leitura ou de Biblioteca-Uma das principais 
preocupações da JOC sempre foi a leitura. Adquiria livros e 
publicações, organizava empréstimos aos 'jovens 

trabalhadores, jocistas ou não, no bairro ou no trabalho 
estimulando assim a leitura; 

Serviço de Lazer ou de Recreação - Promovia teatro, 
passeios ou atividades esportivas, quando o esporte era o 
interesse maior. Os jovens se divertiam. Era comum ouvirmos 
expressões como "nunca me diverti tanto como hoje". 
Escapavam do lazer mercantil onde na maioria das vezes os 
jovens não participam, apenas assistem; 

Serviço de Doentes - Socorria na medida do possível os 
trabalhadores doentes; encaminhava-os aos serviços de saúde 
existentes nas comunidades; conseguia médicos amigos da 
JOC para orientar tratamentos necess&rios; jocistas 
visitavam hospitais e sanatórios; 

Serviço de Orientação Profissional - Oferecia cursos e 
dias de estudos para preparar melhor os jovens para o 
trabalho; 

Serviço de Orientação Sindical - Animava e preparava 
os jovens para a militância sindical na convicção de que cada 
jo.vém trabalhador deveria estar aparelhado para atuar na 
vida sindical, considerando que são os trabalhadores de 18 a 
30 anos que contribuem com a maior porcentagem do 
trabalho produtivo; 

Serviço do Jornal - Distribuía, orientava e coordenava a 
venda do jornal" Juventude Trabalhadora" que, elaborado em 
São Paulo com a participação dos jocistas de todas as regiões 
do País, era vendido pelos jocistas da base, de casa em casa, 
nas ruas, portas de igreja, casas comerciais, fábricas etc. 

Corpo representativo 

As campanhas nacionais 

Representando os jovens trabalhadores, a JOC enquanto 
Corpo Representativo desenvolveu campanhas de âmbito 
nacional - sempre precedidas de inquérito (pesquisa) - que 

89 



tiveram grande penetração no País. Sobre a importância do 
inquérito diz Dalva Magalhães, dirigente jocista do Rio de 
Janeiro: 
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" ... O inquérito era instrumento educativo, utilizado 
pelos militantes para promover a interação com os

companheiros de trabalho e jovens das comunidades 
para conhecimento profundo da verdadeira situação 
dos jovens trabalhadores. Vale ressaltar que o 
inquérito era a base de todas as campanhas da JOC, 
que possibilitava recolhêr opiniões sobre os assuntos 
e levantava sugestões para a ação vindas da base ... " 

Em 1954, Campanha da Saúde: "Valemos mais que todas 
as máquinas do mundo". Como resultado do inquérito foi 
elaborado e distribuído um manifesto - 50.000 exemplares 
- dirigido às autoridades, denunciando os problemas de saúde
dos jovens trabalhadores, e ainda foram distribuidos 100.000
folhetos - "Saúde, uma conquista" - sobre higiene, saúde e
alimentação, para o público em geral. Além disso, foram
vendidos em todo o Brasil 50.000 exemplares do jornal
''Juventude Trabalhadora" em edição especial. Um dia, na
hora do "rush", jocistas estavam vendendo este jornal no Rio,
na estação ferroviária Central do Brasil. Chegou a polícia,
levando os jocistas para a delegacia e recolhendo os jornais
que restavam. Avisado, o assistente nacional, Cônego Távora,
conseguiu liberar a turma horas depois. Esta experiência
assustou os que a viveram mas também foi para eles motivo
de orgulho por estarem a serviço da causa operária.

Em 1955, Campanha pela Habitação� estudos e inquéritos 
revelaram a situação-problema e fundamentaram a 
Campanha junto ao Governo, aos Sindicatos, às Instituições, 
propondo soluções possíveis. Cerca de 50.000 exemplares do 
folheto-manisfesto "Quem casa quer casa" alertaram a 

opinião pública. 

Em 1956, Campanha de Proteção do Menor que 
Trabalha - Cem mil folhetos foram distribuídos pelo País 
expondo a grave situação do menor trabalhador. A JOC dispõe-

se a colaborar com as autoridades brasileiras responsáveis 
pela educação primária e profissional e, em algumas cidades, 
na fiscalização de menores nos locais de trabalho 

Ainda em 1954, Campanha do Calendário Jocista 1955. 
Foi uma experiência de campanha financeira em nível 
nacional servindo de base para a cobertura dos gastos que a 
JOC enfrentaria com a sua participação específica no 

. Congresso Eucarístico Internacional realizado em 1955. Dos 
40.000 exemplares foram vendidos 32.000 o que, embora não 
tenha sido um sucesso no plano financeiro, _serviu como 
divulgação da JOC nas famílias e nos bairros onde o 
calendário foi vendido de casa em casa. 

Assim empenhados nessas campanhas e representando a 
classe dos jovens do mundo do trabalho, os jocistas, militantes 
ou simpatizantes, se descobriam cada vez mais "enfrentando 
juntos várias lutas para respeito de nossos direitos e deveres, 
como pessoas e não como máquinas". 

Além dessas campanhas, os jocistas realizavam ações em 
pequenos grupos: Grupo de Ação no Bairro (GAB) e Grupo de 
Ação no Trabalho (GAT) e outros. Reivindicavam e conseguiam 
pequenas mas significativas melhorias de condições de vida, 
de trabalho, e pouco a pouco realizavam ações mais amplas 
nos sindicatos e na política. 

Daisy de Oliveira Lins, dirigente da JOC de Belo 
Horizonte-MG, conta: 

" ... Através da JOC, fui despertada para os problemas 
do comércio. Entre 1955 e 1956, as livrarias de Belo 
Horizonte-Minas Gerais trabalhavam junto aos 
vereadores para que fosse liberado o horário noturno 
das livrarias. A partir daí comecei a trabalhar contra 
esse projeto. Passei a frequentar assiduamente a 
Câmara dos Vereadores, a fim de, com as 
companheiras, impedir a aprovação do horário 
noturno ... " 
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Acrescenta um outro dirigente: 

"Na época a abertura do comércio à noite era 
tremendamente prejudicial aos jovens que estudavam. 
O projeto foi retirado." 

Uma organização de base 

Como já acontecia aqui e ali, o trabalho se desenvolveu de 
maneira mais sistemática, como que em círculos concêntricos 
em núcleos que agrupavam: os simpatizantes - os que eram 
convidados a participar de alguma atividade; os jocistas - os 
que passavam a pertencer ao Movimento a partir do 
compromisso, um "juramento" de trabalhar pelo bem de seus 
companheiros. Era a porta de entrada na JOC. Recebiam a 
carteira de membro, usavam o distintivo da JOC, rezavam a 
oração jocista, cantavam o Hino e outros cânticos, os sinais 
jocistas que exprimiam a finalidade e o espírito do Movimento. 
E ainda, cada membro pagava a cotização, como dizia Cardijn: 
"um gesto pessoal deliberado - é preciso ter a coragem de pedí
lo e obtê-lo de cada jovem trabalhador, de cada jovem 
trabalhadora - um esforço para se libertar, se formar ... "; os 
militantes - os que conheciam bem a JOC, a mola da JOC, os 
que impulsionavam o Movimento, eram responsáveis por grupos 
de jocistas e simpatizantes, seus grupos de influência, sua base 
e, às vezes, por algumas atividades como os serviços jocistas. 

Essa organização se enraizava na Seção jocista de base, 
constituída pelos simpatizantes, os jocistas, os militantes, 

os dirigentes (presidente, secretário, tesoureiro), os 
responsáveis pelos Serviços, e o assistente, que podia ser 
o pároco ou outro padre que prestava apoio ao grupo.

As Seções locais eram reunidas em Federações no âmbito 
diocesano. Aos dirigentes e aos propagandistas, escolhidos 
entre os dirigentes locais com boa experiência de base, cabia a 
tarefa de ajudar as seções novas a se firmarem e a de criar 
outras seções. 
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Um grande impulso foi dado à reunião das Federações de 
todas as regiões do País em cinco Confederações Regionais: 
Norte com sede em Belém-PA; Nordeste com sede em Recife
PE; Centro - Oeste com sede em Belo Horizonte-MG; Sudeste 
com sede no Rio de Janeiro-RJ e Sul com sede em São Paulo
SP. As Confederações Regionais formavam a JOC Nacional 
que se integrava à JOC Internacional com sede em Bruxelas, 
na Bélgica. 

O Conselho Nacional se constituía dos dirigentes e 
assistentes nacionais e de um representante da JOC masculina, 
uma representante da JOC feminina e um assistente de cada 
Confederação. Os Comités Nacionais eram constituídos por 
dirigentes nacionais da JOC e da JOCF. Os Comitês Nacionais 
colocavam-se a serviço da ação de base, nas cidades, no 
fortalecimento e articulação das Confederações Regionais que 
se foram criando. 

O depoimento de José Honório dos Santos Filho dá conta 
dessa organização que se desenvolvia de baixo para cima: 

"Fui simpatizante durante dois anos. Em 1956, recebi 
do Sr. Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos 
Santos Cabral, o meu distintivo de jocista. Em 1957 
passei a militante ... Éramos sete militantes. Havia 
um secretário, um tesoureiro e um encarregado do 
jornal "Juventude Trabalhadora". Fazíamos reunião 
às 2as.feiras. Às 5as.feiras participávamos de uma 
reunião de planejamento. Nossa Seção cobrava o 
dízimo (cotização) dos militantes, entregava-o à 
Federação, e vendia o jornal de porta em porta. 
Fazíamos militância no bairro e no trabalho ... 
tínhamos uma equipe de 40 simpatizantes. Eu era 
operário numa fábrica de sapatos e fazia militância 
na fábrica ... fui militante de 1957 a 1959. No início 
de 1960 passei a dirigente regional e em 1963 fui 
dirigente nacional. Em 1964 tivemos de fugir em 
decorrência da perseguição política ... " 
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Quando algum militante era escolhido para integrar a 
Equipe de uma Federação, ou de uma Confederação Regional, 
ou ainda a Equipe Nacional, ou até mesmo a Internacional, 
como propagandista permanente, dando tempo integral ao 
Movimento "tinha que deixar temporariamente o emprego, a 
família, os planos de vida pessoais para dedicação exclusiva à 
JOC", diz um deles. 

Delaney de Oliveira Pinto, de Sete Lagoas-MG, relata: 

" . .. Fui chamado para assumir o Secretariado 
Regional do Centro-Oeste. Na época eu estava bem 
empregado, com um bom salário, crescendo dentro 
da empresa, teria que deixar tudo. Levei uns dias para 
decidir, pedia a Deus que me desse coragem para 
tomar a decisão certa, a que Ele achasse certa, não 
eu ... A responsabilidade de dirigente regional foi para 
mim um aprendizado muito grande, viajando, me 
hospedando em casa de jovens trabalhadores que 
muitas vezes nem banheiro tinham. Isto serviu muito 
para o meu amadurecimento, me dava coragem para 
trabalhar pela promoção de todos." 

Muitos jocistas, da JOC masculina e da JOC feminina, 
tiveram itinerários parecidos, consagrando alguns anos de sua 
juventude à expansão e consolidação do Movimento e, através 
dele, à causa dos jovens trabalhadores. Alguns, partindo da 
base, chegaram a participar da direção da JOC Sul-americana 
e da Equipe Internacional, em Bruxelas. 

"Descobri do quanto sou capaz" 

Todas estas atividades, reuniões, campanhas, sua 
preparação com responsabilidades e tarefas divididas, sua 
realização e avaliação, se constituíam em oportunidades de 
crescimento pessoal; os jovens ou as jovens se descobriam 
capazes, desenvolviam seus talentos até então ignorados ou 
menosprezados. 
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"Éramos envolvidos, assumíamos responsabilidades 
na fase de preparação, de realização, de avaliação e 
de novas tarefas para a continuidade de nossos 
trabalhos. Aprendíamos a programar, refletir, 
avaliar, desenvolver a nossa criatividade, a viver 
melhor a nossa vida uns com os outros e para os 
outros ... " 

"Ocupei o cargo de presidente do Comitê Diocesano 
de Santo André, São Paulo, por mais de dois anos. 
Esta responsabilidade me marcou profundamente 
pois me desenvolvi material e espiritualmente, era 
para mim o início de uma nova vida ... A lealdade, o 
carinho e a maneira justa que o movimento nos 
propunha fizeram-me renascer. Dediquei a minha 
mocidade à formação de jovens e colegas de folguedos 
e trabalho ... " 

"O jornal Juventude Trabalhadora era escrito pelos 
próprios jovens trabalhadores. Alguns tinham que 
superar enormes dificuldades para se expressar por 
escrito ... " 

" . . .  Ocupei o cargo de encarregada do material jocista: 
o jornal Juventude Trabalhadora, o folheto Unidas,
os boletins, os livros etc. Isto me honrou pois tive a
oportunidade de me aproximar dos jovens,
principalmente de Prainha, onde eu trabalhava ... "
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OS SERVIÇOS 

instrumentos na ação jocista 

Estimulando a leitura 

Preparando a 
militância sindical 

Divulgando o Jornal 

Promovendo teatro, 
esporte, passeio etc. 

NOSSA RESPONSABILIDADE PERANTE 

OS SINDICATOS 
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AS CAMPANHAS 

precedidas de inquéritos levavam a denúncia, 
protestos e reivindicações 

JUSTIÇA! 

Ela esperava um filho 
mas não podia esperá-lo em casa. 
Tudo tão caro ... 
A vida é difícil! 
Pela manhã, 
a mulher operária 
esperando seu filho 
foi para a fábrica. 
E para a fábrica vai-se de trem. 
Na hora de entrar 
(meu Deus, quanta gente!) 
todos têm pressa, 
o horário é apertado
e o trem está atrasado ...

A mulher operária 
já não espera seu filho. 
Sem ver o luar, 
as estrelas, o céu, 
a terra e o mar, 
seu filho morreu. 
Deixando manchadas 
de sangue inocente 
as mãos que governam 
sem ver a miséria 
do povo que sofre, 
que luta e trabalha 
e anda de trem. 

Maria de Lourdes Ganzaroli 

Jocista 
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PARA LEMBRAR: O CLIMA 
POLÍTICO, SOCIAL E ECONÔMICO 

Aqui um parêntese para contar um pouco sobre o clima 
político, social e econômico na década de 1948 a 1958. 

O Brasil vivia então num clima de expansão e 
desenvolvimento econômico que havia começado com Getúlio 
Vargas na década de 1930 e tinha prosseguido com os governos 
do General Eurico Gaspar Dutra (1946-1949), Getúlio Vargas 
(reeleito, 1950-1954), Café Filho (provisorio, 1954) e, sobretudo, 
Juscelino Kubitschek (1955-1960). Vargas, mesmo fora do poder 
no período de 1945 a 1949, manejava a vida política do País, 
exercendo influência decisiva no resultado das eleições, a que 
elegeu Dutra e a sua própria reeleição em 1950. 

Uma nova era Getúlio Vargas 

De volta à presidência da República reeleito em 1950, fiel 
aos seus objetivos nacionalistas, Vargas lutou para reforçar 
ainda mais o papel do Estado na área econômica. Com o apoio 
popular, criou empresas estatais monopolistas que atuavam 
todas nas áreas de infra-estrutura: petróleo, eletricidade, 
siderurgia. 

Em 1952, por decreto, o governo restringe as remessas de 
lucros das empresas estrangeiras. Cria o Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico (BNDE) e o Instituto Nacional do 
Café (INC). Em 1953, o Senado aprova o projetei de lei criando 
a Petrobrás, que estabelecia o monopólio estatal sobre a 
pesquisa e a exploração do petróleo. 

Em relação à classe trabalhadora, o populismo dava apoio 
às massas no campo e na cidade, levantando importantes 
bandeiras de luta por direitos e formas legais de defesa para as 
massas trabalhadoras, pela elevação de seu nível cultural, pela 
sua organização. Mas isto funcionava também como formas de 
controlar os movimentos populares. 

O crescimento da industrialização no Centro Sul do País 
e os anos repetidos de seca no Nordeste contribuíram para o 
crescimento das cidades, que foram inchando. A vida no campo 
era tão difícil que até o fato de mudar-se para a cidade era 
muitas vezes visto como uma promoção. Já a partir de 1937 o 
povo do campo se vinha deslocando para as zonas urbanas. Em 
1950 foram recenseados cerca de 52 milhões de habitantes nas 
cidades, sendo 2 milhões de nordestinos fora de seus Estados, 
que constituiam a "mão-de-obra" necessária para mover o 
parque industrial em desenvolvimento, principalmente em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. 

Enquanto para alguns a situação parecia melhorar, para 
outros se agravava, especialmente para os jovens trabalhadores: 
continuavam o analfabetismo, os baixos salários, a exploração 
do trabalho do menor, as más condições de trabalho, as 
dificuldades de transporte e habitação, problemas de saúde, a 
falta ou a não aplicação das leis sociais. 

A situação era particularmente grave no Nordeste: 

"Minha história começa quando tinha 14 anos de 
idade, vivia no interior de Pernambuco, apesar de 
não ser pernambucano - sou piauiense. Meus pais 
eram tipo cigano: os filhos nasceram no Maranhão, 
um em Pernambuco, outros em Sergipe ou no Ceará, 
uma família bem nordestina mesmo ... Eu saí de casa 

com 14 anos, vim para Sâo Paulo e depois para o Rio 
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de Janeiro. Conheci a JOC em 1949 e estava com 20 

anos ... " 

"A gente morava numa casa de palha, lá em Cruz do 

Peixe em João Pessoa - Paraíba. Em baixo tinha um 
riozinho onde todo mundo lavava a roupa ... a gente 
vivia sem água, sem luz, estudava na base do 

candieiro. Minha vontade era trabalhar para ajudar 
a tirar a família da miséria. Eu fiz o primário mas 
terminei muito tarde, com 15 anos. Porque a pobreza 

era tão grande que não dava para ir à aula, não tinha 
sapato, não tinha roupa ... A família tinha migrado 

de Serra da Raiz para João Pessoa em 1930. Minha 
avó contava que tinham migrado por causa da 

b 
,, 

po reza ... 

': .. eu trabalhava muito, fazia horas extras. Quando 
chegava em casa ia cuidar dos afazeres domésticos, 
porque as outras irmãs também iam trabalhar e 

quando chegavam iam cuidar dos irmãos mais novos. 
Eu passava a maior parte do tempo chorando, pois 

eu tinha muita responsabilidade para minha 

idade ... Achava que não tinha valor ... " 

Muitas destas situações, que ocorriam também em outras 
regiões do Brasil, foram discutidas na Primeira Semana de 
Estudos Nacional da JOC em 1948, em São Paulo. Eram 
situações conhecidas e vividas por muitos jovens que 
participaram da Semana. 

Já no segundo governo de Vargas (1950-1954) os sindicatos 
se tornavam mais combativos, promoveram-se greves 
principalmente nos grandes centros industriais pela conquista 
de melhores salários e melhores condições de trabalho. Entre 
outras: em 1953, uma greve geral em São Paulo; em 1954, greves 
de bancários e portuários rio Rio de Janeiro, dos mineiros de 
Morro Velho em Nova Lima-MG; em 1958, greve geral em 
Recife-PE. 
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Sobre a greve de São Paulo relata Hilário Cuzziol: 

"Em 1953, eclodiu em São Paulo uma das maiores 
greves daquela época: metalúrgicos, têxteis, 
vidraceiros e gráficos, a adesão foi quase total. 
Embora os sindicatos fossem livres por Lei, na 

verdade eram controlados dissimuladamente pelos 
chamados ''pelegos". Esses eram falsos trabalhadores 
que militavam nos sindicatos, mas que em realidade 
eram agentes do Ministério do Trabalho. A atuação 
da JOC nessa greve foi muito firme. Um jocista fazia 
parte no Comando Geral da Greve, composto por seis 
líderes operários ... Muitos trabalhadores foram 
presos ... " 

O avanço do Estado no campo da economia, a revolta dos 
militares pelos baixos salários e sua adesão à oposição 
conservadora, o aumento de 100% do salário-mínimo concedido 
em 1º de maio de 1954, a libertação do lider comunista Luis 
Carlos Prestes, e ainda a campanha contra Getúlio orquestrada 
pelo jornalista e político Carlos Lacerda, culminando com um 
atentado à vida deste no Rio de Janeiro, levou a oposição a 
exigir a renúncia de Vargas. Fortemente pressionado, o 
presidente responde suicidando-se em 24 de agosto de 1954. A 
morte trágica daquele que era chamado "o pai dos pobres" 
provocou uma grande comoção popular e interrompeu os planos 
golpistas da oposição. 

Os anos do governo Juscelino Kubitschek 

Depois de um curto período do governo transitório de Café 
Filho, Juscelino conhecido por JK, foi eleito Presidente da 
República em outubro de 1955. Apesar de forte oposição e de 
ameaças de golpe, tomou posse. No governo conseguiu reforçar 
as empresas estatais criadas por Vargas e implantar outras. 
Seu lema era fazer crescer o Brasil 50 anos em 5! Um Plano de 
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Metas incluía a construção de nova Capital, Brasília, na região 
central do Brasil. Sua prioridade econômica era completar o 
processo de substituição de importações - produzir no País 
aquilo que até então era importado - produzir não só automóveis 
mas geladeiras, televisores,.equipamentos. Preconizou reformas 
estruturais de base e favoreceu a discussão, pela sociedade, de 

importantes temas nacionais. Iniciava-se assim um processo 
de desenvolvimento de uma consciência crítica na sociedade 
civil, exigindo uma análise mais profunda da realidade 
brasileira e ações visando não apenas mudanças mas uma 
verdadeira transformação social. 

A parte positiva do governo JK era visível para os 
brasileiros: a nova capital estava sendo construída, o setor 
industrial avançava, a economia crescia, a indústria 
automobilística de São Paulo tinha provocado a criação de um 
grande número de fábricas de equipamentos para o setor. Tudo 
ajudava a criar um clima de otimismo, de esperança por dias 
melhores, por um Brasil moderno. 

Os aspectos negativos estavam como que encobertos, 
prontos a estourar no governo do seu sucessor: o custo altíssimo 
da construção de Brasília, a inflação disparada, os problemas 
agrários, a saúde, a educação e todo o campo social que haviam 
sido deixados de lado. 

Frente à realidade, posições novas na Igreja 

Passado o tempo da ditadura de Getúlio, a Igreja voltou a 
colaborar com o Governo. A maioria dos bispos, padres e leigos 
era conservadora. Somente um pequeno grupo, membros 
sobretudo da Ação Católica, se integrava na busca de mudanças 
e no processo de despertar a consciência crítica da realidade; 
aos poucos muitos foram aderindo a um projeto revolucionário 

popular. 
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Na base, a Ação Católica Brasileira ganhava força. Em 
1950 realizou a IV Semana Nacional no Rio de Janeiro, onde se 
definiu a caracterização dos diferentes meios sociais, resultando 
na organização oficial dos movimentos especializados, 
autônomos, seguindo o caminho aberto pela JOC. Com relação 
à juventude: a JEC para os estudantes secundários, a JUC para 
os universitários, a JAC para os jovens trabalhadores do campo 
e a JIC para jovens de classe média. 

Durante essa Semana Nacional de Ação Católica a JOC 
realizou paralelamente o seu Conselho Nacional, o primeiro 
depois de sua autonomia, aprofundando a doutrina, o método e 
as questões de organização do Movimento. 

Não só no Brasil mas em muitos países, os cristãos leigos 
começam a tomar posição e responsabilidades dentro da Igreja 
e daí o Congresso do Apostolado dos Leigos em Roma, em 1951. 

Em 1952, por iniciativa de Dom Helder Câmara, é criada 
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, que deu 
início a encontros regulares e posições públicas do conjunto dos 
bispos, até então isolados em suas dioceses. 

A sede nacional da Ação Católica, também sede da CNBB, 
no Rio de Janeiro, se tornou um ponto de encontro, de reuniões, 
de estudo e troca de experências entre bispos, padres e leigos 
interessados nas mudanças da Igreja e da sociedade brasileira. 
Como a CNBB acompanhava as iniciativas da Ação Católica, 
· esta se tornou menos dependente dos bispos diocesanos, na sua
maioria conservadores.

O País toma consciência de seus problemas 

Universidades, partidos políticos, organizações da Igreja 
Católica, organizações operárias e camponesas e outras, a 
princípio otimistas, eufóricos com o avanço da industrialização 
do País, cada vez mais se davam conta de que o desenvolvimento 
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desejado não acontecia de maneira equilibrada, para todos, só 
um pequeno grupo era mais beneficiado. Os planos, programas, 
metas se faziam desvinculados do Brasil real. Os conflitos 
sociais se agravavam, especialmente no campo. A primeira Liga 
Camponesa, criada por Francisco Julião no engenho Vitória de 
Santo Antão, Pernambuco, em 1950, atuava e crescia no 
Nordeste, mobilizando pela primeira vez a classe dos 
agricultores assalariados e dos pequenos meeiros. 

Quanto à Igreja a CNBB se preocupa, faz denúncias, se 
posiciona através de seus encontros/reuniões regionais e 
nacionais, com relação a questões sociais, econômicas, políticas: 
a responsabilidade em face da imigração de vítimas da guerra; 
a reforma agrária; a falta de política financeira para o Nordeste 
e o uso criminoso do dinheiro público. O Governo Kubitschek 
recebe apoio do episcopado, mais visível na pessoa de Dom 
Helder Câmara. Muitos decretos que assina na época 
consubstanciam, na ordem federal, providências derivadas das 
recomendações emanadas de reuniões de bispos. E ainda, 
segundo expressão de Dom Helder na época: "A Igreja e o 
Estado, no Brasil, são dois poderes independentes, que se 
respeitam" - (Marina Bandeira A Igreja Católica na Virada da 
Questão Social, p. 228). 

Tudo se encaminhava ao desenvolvimento contínuo de 
uma consciência crítica em relação à realidade brasileira e às 
suas injustiças flagrantes. Os grupos mais atuantes de várias 
classes sociais, e não apenas da classe trabalhadora, tomavam 
posições desejando de verdade a transformação do País num 
Brasil mais justo para todos. Essa tomada de consciência e de 
posições mais fortes foi-se fazendo aos poucos. 

Como veremos mais adiante, esse processo se exacerbou 
no período seguinte, 1959-1964, com envolvimento e muita garra 
dos jovens, estudantes, universitários e trabalhadores urbanos 
e rurais. Entre eles, os da Ação Catolica, conforme relata José 
Freitas, de Cachoeirinha-RS: 
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''Naquele tempo que militei na JOC, de 1958 a 1965, 
era muita efervescência social no Brasil. Havia um 
bom entrosamento da JOC com os outros setores: JAC, 
JEC, JIC e JUC. Na política geral destacava-se a 
tomada de conciência dos problemas brasileiros. 
Intensificava-se a luta pelas reformas de base e anti
imperialista." 

Jocistas da primeira hora, a maioria dos que conheceram 
a JOC entre 1948 e 1958, alguns ainda na JOC, outros já 
militando em movimentos sociais populares, no campo da 
educação, do sindicato, da política, estavam acreditando e 
caminhando dentro desse processo de transformação social. 



CRESCIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO 

Depois da Semana Nacional de 1948, de volta às nossas 
regiões e localidades, procuramos divulgar seriamente o que 
havíamos aprendido e nos empenhamos em organizar ou 
reorganizar a JOC. A grande preocupação foi a formação de 
militantes, dirigentes e propagandistas de tempo integral ou 
não, predominando os aspectos juvenil e educativo. do 
Movimento. 

O principal trabalho da JOC foi tornar-se realmente um 
movimento de jovens trabalhadores, expandir-se em todas as 
regiões e ganhar unidade de pensamento, de métodos e de 
organização. Para muitos jovens, rapazes e moças, foi uma 
revelação. 
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"Conheci a JOC no início de 1948, em Pirambu, 
Ceará, por intermédio de Dolores Farias Borges. Eu 
me encontrava num período difícil da minha vida. 
Nesta época, como outros adolescentes, eu me sentia 
só, vazia e sem perspectivas ... A JOC vinha ao 
encontro de meus anseios. Adotando o princípio VER,
JULGAR, e AGIR sob a luz do Evangelho. Eu me senti 
cada dia mais envolvida e responsável pelos 
companheiros de trabalho, pela família, e mais 
preparada para reivindicar meus direitos ... " 

'� .. No dia em que a JOC recebia em Alagoas a visita 
de uma dirigente regional, eu me filiei e ganhei um 
broche lindo da JOC. .. Adorei. A primeira coisa que 
fiz foi vender o jornalzinho, vendia na fábrica, onde 
comecei a fazer amizade com os companheiros ... 
formei um grupo de jovens e no pátio nós 
conversávamos e planejávamos as nossas ações, tais 
como reivindicar a redução das horas extras, a 
melhoria das condições de trabalho. Diante de meus 
trabalhos na fábrica e das•mudanças que estavam 
acontecendo, fui proibida de conversar, de participar 
de reunião no pátio da fábrica. Meus patrões e o chefe 
da seção em que eu trabalhava diziam que eu era 
comunista ... Então começamos a nos reunir no 
restaurante da fábrica, que ficava fora dd mesma ... 
Eu era uma pessoa importante, acima de tudo filha 
de Deus que também estava construindo um mundo 
melhor ... " 

"Conheci a JOC em outubro de 1954. Um grupo de 
jocistas vendendo o jornal "Juventude Trabalhadora" 
me abordou e me convenceu a comprar o jornal. Fui 
convidado para uma assembléia no próximo domingo, 
lá estava eu ... gostei, fiquei e daí em diante minha 

vida mudou ... " 

"Em 1956 me tornei militante jocista. Eu adorava 
ser da JOC, porque ela respondia a todas as minhas 
ansiedades, dúvidas e aspirações. Graças às reuniões 
e ao método VER - JULGAR- AGIR. Este método 
transformou a minha cabeça e a minha vida." 

Uma leitura crítica da realidade 

Como ponto de partida a JOC procurava sempre conhecer 
a realidade dos jovens trabalhadores. Através de conversas, 
inquérito�, pesquisas, ia-se tomando conhecimento das situações 
- era o VER do método da JOC.
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'� .. na época, em Recife, Pernambuco, os cobradores de 
transportes coletivos estavam tentando se organizar 
para melhorar suas condições de trabalho: carteiras 
assinadas, direitos trabalhistas etc. A maioria ou a 
q��e totalidade era analfabeta, não tinha registro
civil, trabalhava em regime de semi-escravatura sem 
horário, sem direito a nada de benefício ... " 

' 

Havia também exploração do trabalho dos menores. Dois
exemplos: 

"Trabalhei numa fábrica de tecidos em Maceió
Alagoas, com 1200 operários. Desses, 700 eram
menores de 18 anos e ganhavam salário de menor.
Trabalhávamos como os adultos, só na hora de receber
o dinheiro éramos considerados menores. Fazíamos
horas extras ... eu estava com 17 anos ... " - Dinalva
Ramos Vianna. 

"Até os 15 anos a gente vivia de frete para ajudar 0

nosso pai, éramos nove irmãos e só meu p�i 
trabalhando ... em 1955 comecei a trabalhar na 
fábrica, com 15 anos, como tecelão" - João Francisco 
da Silva, de Paulista - PE 

Entre os grandes problemas enfrentados pelos jovens 
t�a?alhadores na cidade grande estava o do transporte. Muitos 
via3avam para o subúrbio em trens, como pingentes, do lado dé 
fora �ara escapar do sufoco dentro do vagão, morriam muitos 
ao cair do trem, quase sempre adolescentes de 14, 15, 16 anos. 

. �entro d� uma vida �e privações, era de esperar que a
sit�açao de saude fosse mmto precária. Era grande o número 
de Jovens trabalhadores e jovens trabalhadoras "encostados" 
no INSS, licenciados por doenças, entre elas a tuberculose. 

Maria Carmozita Moreira Santos, jocista de Fortaleza
CE, conta: 
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"Em 1957, após algum tempo de repetidos resfriados, 
fui acometida de uma pneumonia que me deixou com 
um problema de pulmão; como meu estado piorasse 
a cada dia, a JOC, como verdadeira família, me 
encaminhou de Fortaleza - Ceará para tratamento 
em São Paulo, um sanatório em Campos de Jordão. 
Havia pacientes de quase todos os Estados do Brasil. 
A solidariedade das companheiras jocistas se fez 
presente através das cartas que eu recebia no 
sanatório ... " 

Arlindo de Melo Freire, jocista de Natal-RN, relata: 
"Aos 23 anos, tive a expectativa de que a vida na 
juventude estava acabada, apesar de termos as 
informações de que a tuberculose era curável, ao 
contrário do que havia acontecido com minha tia, um 
primo e um companheiro da JOC, que foram 
destruídos pela fome e hemoptise ... Na primeira 
semana de permanência no hospital, localizado em 
Jabaquara, São Paulo, entre mais de 200 pacientes 
havia 3 jocistas ... Nos fins de semana, quando 
tínhamos liberação para uma saída, em passeios ou 
visitas, nunca deixamos de andar juntos. Tinha um 
gaúcho, era um homem igual ao nordestino ... Onde 
estará o Elpídio hoje?" 

A JOC partia sempre do conhecimento dessas e de outras 
situações de vida e de trabalho dos jovens, estudava os 
problemas trazidos, à luz do Evangelho - uma leitura crítica 
da realidade e íamos descobrindo o nosso valor, a nossa· 
dignidade de pessoas humanas, descobrindo e aprendendo a 
lutar pelos nossos direitos, conscientes de nossos deveres. 
Começávamos a exercitar a cidadania. Crescia a visão política 
dos jocistas associada à uma vivência de fé - um trabalho 
político ainda que restrito a pequenos grupos. 
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Carta de Cardijn à Carmozita, internada no sanatório em 
Campos de Jordão - São Paulo 
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Carmozita, ao centro, jocista 
de Fortaleza, e suas 

, 
companheiras do Sanatório 

Ação fundamental dos propagandistas 
e permanentes 

Gradativamente foram criados e mantidos pela JOC 
grupos de propagandistas permanentes que dedicavam tempo 
integral ao Movimento. Outros, não permanentes, ao lado de 
um trabalho profissional dedicavam seu tempo livre a visitar e 
acompanhar grupos de militantes. 

" ... eles perdiam às vezes horas ou mesmo dias de 
trabalho, e ainda arcavam com despesas de passagens 
para visitar outras cidades ... " 

" Permanentes eram os que deixavam trabalho, 
estudos e até família para se dedicarem totalmente 
ao testemunho de Cristo através da JOC. Viajávamos 
muito e não tínhamos finais de semana livres 
especialmente aqueles emendados com feriados, pois 
ocorriam encontros em várias Seções e Dioceses ... " 

A escolha do propagandista levava em conta a experiência 
de base, a sensibilidade aos problemas operários, o 
aperfeiçoamento espiritual, a capacidade de trabalhar bem em 
equipe, a amizade fraterna, o senso de adaptação à realidade. 
A sua formação era uma preocupação constante do Movimento. 

'Vários eram escolhidos para trabalhar em outras 
cidades, outros Estados, ou até em outros países, tendo 
como responsabilidade fundar, acompanhar, dar 
apoio aos núcleos ali formados. Com isso o Movimento 
cresceu bastante." 

Nelly Torres da Costa, que foi permanente da JOC em 
Niteroi-RJ, conta: 

"Deixei o meu trabalho, na época comerciária, para 
me dedicar exclusivamente ao Movimento. Nesta 
época, pude compreender como foi grande a 
contribuição do ideal jocista para meu crescimento 
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pessoal. Tive que romper com a "estabilidade" do 

emprego e com a "dependência" familiar e acreditar 
que naquela hora o Movimento Jocista era o mais

importante ... " 

As visitas dos propagandistas eram realizadas com muita 
freqüência, do Nacional para os Regionais, dos Regionais para 
as Federações e destas para as Seções locais. Assim, numa troca 
de experiências dos jocistas se favorecia a unidade de orientação 
necessária para se atingir as finalidades do Movimento e sua 
expansão. 

A equipe de propagandistas-permanentes brasileiros foi 
reforçada em alguns momentos por jocistas vindos da Europa: 
Denise Verschueren e Jacques J érôme, da Bélgica; René Carísio 
e Michel Moinet, da França; Antônio Baratá, de Portugal; Paulo 
Fey, da Alemanha. Cada um com sua participação singular se 
integrou na JOC brasileira e contribuiu significativamente para 
o seu crescimento e consolidação.

Denise fala de sua chegada ao Brasil e suas primeiras 
impressões: 

112 

'� .. A chegada foi formidável com os amigos esperando 
no porto do Rio de Janeiro. Fomos diretamente para 
o secretariado da JOCF, na Avenida Rio Branco, onde

almoçamos juntos. Pela 1 º vez feijão, farinha etc.

Gostei. Eu me senti em casa ... A JOC e JOCF tinham 

poucos permanentes. Para o Rio, eu e Dalva; Laura

pelo Regional e ajudava também o Rio. Odette e

Lenita, do Nacional; estando no Rio ajudavam 
também. Havia uma grande amizade entre todos e 

todas. Eu mesma também nunca me senti estrangeira, 

desde os primeiros dias ... Existia uma JOC madura 

e muito aberta para descobrir, ajudar, era a JOC de 
Cardijn ... " 

A importância dos encontros 

Entre 1949 e 1952, além de se intensificarem as visitas 
de propagandistas do Nacional às Confederações e destas às 
Federações, e as trocas de correspondência de Norte a Sul, ainda 
se multiplicaram os Encontros. Encontros Regionais, Dias de 
estudo locais, Assembléias Gerais, Recolhimentos eram 
realizados com freqüência e regularidade em todos os níveis, 
do local ao nacional. Em todos se levava em conta a formação 
espiritual, o estudo dos problemas dos jovens trabalhadores e 
da classe operária, fazia-se a revisão dos trabalhos da JOC face 
à realidade e se programava o período seguinte de maneira 
adequada aos diferentes níveis, reforçando a fprmação de 
militantes e dirigentes. 

Quase sempre, estudos sociais precediam os Encontros 
Nacionais. Esses estudos ampliavam a visão do mundo dos 
dirigentes e militantes e os situava melhor na sua ação operária. 
No de Itanhaém, São Paulo, em 1952, com duração de 3 
semanas, realizou-se um curso sobre Doutrina Social da Igreja. 
No Encontro Nacional de 1953, em Belo Horizonte, foram 
discutidas teorias da natureza do Estado, a atividade de cada 
cidadão perante o Estado, questões relativas à nação e à 
sociedade em seus aspectos políticos. Nos dias de formação para 
permanentes nacionais e regionais de 1954, em Paquetá - Rio 
de Janeiro, foram estudados: o que é o movimento operário -
sua história na Europa e no Brasil - o marxismo, a política, o 
sindicato, o cooperativismo. 

Conflitos surgiam pelas diferentes experiências de vida, 
mas não impediam que os encontros se realizassem 
predominantemente num clima de envolvimento, de 
responsabilidade compartilhada, alegria, descontração, 
espontaneidade, criatividade, afetividade. Eram momentos de 
aproximação, de conhecimento mútuo, de amizade e de reflexão, 
como no relato de Maria Célia Vieira Rossi, de São Paulo-SP: 

'11s semanas, os dias de estudo sempre nos levavam a 

reflexões mais profundas, o que, por várias vezes, me
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fez repensar a minha vida e o que fazer para o meu 
futuro, sendo que o que a gente sonhava era um mundo 
mais justo, com salárwsjustos, com direitos e dignidade 
no trabalho. Somos humanos e não peças de reposi,ção ... " 

·Nas reuniões semanais dos militantes em cada Seção local,
fazia-se a revisão de vida no trabalho, no bairro e na família, a 
revisão do agir dos militantes e de sua influência nos seus 
grupos. Os dirigentes se reuniam freqüentemente quando 
necessário e participavam de dias de estudo e acampamentos 
mensais. As assembléias gerais, passeios ou piqueniques 
reuniam jocistas e simpatizantes do Movimento. 

"Gostava tanto das reuniões semanais e das 
Assembléias! Eram momentos de muita alegria e 
convivência fraterna. Realizávamos encontros de 
estudos, espiritualidade, lazer, troca de experiências, 
visitas aos bairros e fábricas ... " 

"Os dias de estudo e os retiros na casa de Mauá! A 
capela era toda decorada com afrescos sobre o 
Apocalipse de São João. Imagina toda aquela 
decoração explicada pelo Pe. Melanson, seguindo de 
perto o texto bíblico! Aí comecei a gostar de ler a 
Bíblia ... " 

Na comemoração do 10º Aniversário da JOC, em 1958, 
500 seções locais promoveram muitos eventos envolvendo seus 
companheiros de bairro e de trabalho. Esses encontros serviram 
também de base para preparação da Conferência Nacional da 
JOC realizada em maio do mesmo ano. Desemprego, exploração 
de menores, salário abaixo do mínimo e, ainda, a seca no 
Nordeste e a situação dos jovens trabalhadores nas grandes 
cidades foram os temas dicutidos. 

O levantamento dessa realidade levou a um Manifesto da 
JOC em rúvel nacional, que chama a atenção para as necessidades 
mais urgentes da classe trabalhadora, destacando-se: 
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mais escolas primárias e de melhor qualidade; fácil acesso 
ao ensino secundário e às escolas profissionais; 

observância das leis ... respeito à constituição feminina ... o 
amparo legal às empregadas domésticas; liberdade para os 
sindicatos; 

a solidariedade com os trabalhadores rurais ... a urgência da 
reforma agrária; 

- a aplicação das medidas face ao grave problema da seca do
nordeste.

O Manifesto afirma: a paz social será sempre precária se 
não for baseada na Justiça e no respeito aos direitos sociais. 

Esse Manifesto foi lido pelo então Deputado Franco 
Montoro, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e 
publicado no Diário Oficial. Já em 1958 reflete um fo�te_ grau
de conscientização operária dos jovens trabalhadores JOc1Stas. 

Até 1960, os Encontros Nacionais se realizavam visando 
mais a organização, a expansão e a unidade do Movimento. A 
partir de então, como veremos, passou a JOC a realizar 
congressos de jovens trabalhadores, de âmbito nacional, sempre 
precedidos de congressos estaduais ou locais. 

Uma mobilização diferente: Romaria a 
Aparecida do Norte 

Merece destaque especial o grande encontro de massa que 
comemorou o 5° aniversário da JOC brasileira, em 1953: a 
Romaria ao Santuário de Aparecida do Norte, em São 
Paulo: a viagem, a missa, a passeata, a concentração na praça 
e as palavras de uma jocista e um jocista. 

Jacques Jérôme, belga, dirigente jocista no Brasil, tem 
palavras entusiastas sobre essa Romaria: 

"Dez mil jovens era o objetivo a atingir. No Rio 
enchemos cinco trens e 24 ônibus. Memoráveis dias 
que me marcaram profundamente. "
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A Romaria reuniu 15 mil jovens trabalhadores vindos do 

todo o Brasil cobrindo longas distâncias, em duras viagens de 
trem e de ônibus. Uma dirigente do Rio de Janeiro relata: 

"Coube a nós um ônibus que normalmente se 
destinava ao transporte urbano de crianças de jardim 
da infância, muito lento e, por causa de seus 
pequeninos assentos, bÇtstante desconfortável. 
Chegamos atrasadas em Aparecida, a missa campal 
já havia terminado, alguns sacerdotes estavam 
distribuindo a comunhão. Às três da tarde, tendo 
comido nosso farnel, seguimos em desfile até a praça 
onde todos se encontravam. Às quatro voltamos para 
os trens e ônibus a fim de iniciarmos a viagem de 
volta. Logo que saímos da cidade desabou violento 
temporal e o ônibus rodou ainda mais lentamente. À 
noitinha, passando por um posto rodoviário no Estado 
de São Paulo, nosso ônibus foi apreendido por falta 
de luz trazeira. Ficamos várias horas naquele posto, 
juntamente com outros ônibus também apreendidos, 
até que se formou um comboio e pudemos sair, 
trafegando a uns 20 kms por hora. Chegamos no Rio 
na segunda feira de manhã. Ao chegar em casa só 
houve tempo para tomar banho e café e me arrumar 
para ir trabalhar ... " 

As seções jocistas se mobilizaram na base. Os jocistas nas 
suas localidades participaram intensamente da preparação 
espiritual e financeira da Romaria. Depoimentos mostram 
frutos dessa participação: 
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"Os jocistas íam de casa em casa solicitando latas 
vazias, jornais velhos e outros materiais que seriam 
vendidos para cobrir as despesas de participantes que 
não podiam pagar as passagens. Muita propaganda, 
muitos convites e também muitos terços em família e 
orações foram realizadas para o sucesso da 
Romaria ... " 

"Uma jocista me entregou CR$ 15,00 para ajudar a 
pagar a passagem de alguém que não pudesse pagar. 
Perguntei-lhe como tinha arranjado aquela quantia, 
ela me disse que tinha lavado uma roupa e queria dar 
o dinheiro para a campanha financeira da Romaria ... "

"Eu conheci a JOC há alguns meses apenas. Vieram 
me procurar para fazer a visita de Nossa Senhora às 
famílias. Eu conheçi o "Juventude Trabalhadora" e li 
o artigo a respeito dos menores. Sou rádio-técnico e
gostaria de dar aulas para quem quiser ... é tão triste a
situação dos menores que é preciso fazer alguma coisa."

': .. Realmente foi um sucesso. A Santa Missa celebrada 
ao ar livre por Dom Carlos Carmelo, tendo como altar 
um banco de carpinteiro, e a homilía entusiástica de 
Dom Helder Câmara emocionaram a todos ... " 

A JOC no Congresso Eucarístico Internacional 

de 1955 

Neste importante Encontro de Fé foi notável a participação 

da JOC. Como parte da programação do Congresso, o "Dia do 
Trabalhador" no Estádio do Maracanã, no Rio,a JOC mobilizou 
2.000 jovens trabalhadores das fábricas, do comércio, dos 

escritórios e domésticas, e apresentou o jogo cênico" O Operário 
e a Eucaristia", nele integrada uma Missa participada por todos 
os presentes - 80.000 pessoas. Todas as Regiões do Brasil 
estiveram representadas. 

"Conheci a JOC no ano de 1955, por ocasião do 
Congresso Eucarístico Internacional. Partimos de 
Campinas em um trem especial, 1 O vagões". 

''Niterói levou 200 jovens, rapazes e moças". 

''Do Sul vieram 1. 045 delegados". 

"São Paulo fretou um trem completo da Central do 
Brasil para ir e voltar do Rio de Janeiro ... " 
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Dirigentes da JOC do Rio de Janeiro relatam o Jogo Cênico 
e como conseguiram realizá-lo: 

"Eu vi de perto o jogo cênico do Maracanã. Foi idéia 
do padre José Távora, que nos disse: é preciso a 
presença de Cristo Operário nesse Congresso e só a 
JOC pode fazer isso. Reuniu uma equipe de técnicos 
com dirigentes da JOC e JOCF e foram estudados o 
texto, os movimentos, a dança, a música, apoiados 
no texto de D. Marcos Barbosa OSB. A idéia era mais 
ou menos a seguinte: Deus criou o mundo, o homem 
continuou a transformar o mundo com o seu trabalho 
que foi desrespeitado, esmagou os trabalhadores, 
destruiu vidas. Jesus Cristo operário resgatou o 
trabalho e fez do pão e do vinho - frutos do trabalho 
- a Eucaristia."

"Centenas de jovens trabalhadores encenaram com 
expressão corporal e música a roda dentada do mundo 
do trabalho. Os adolescentes soltaram bolas coloridas 
simbolizando a troca do brinquedo pela entrada 
precoce na engrenagem do trabalho." 

Jocistas e outros jovens trabalhadores começaram a 
ensaiar nos bairros, paróquias, colégios, depois do trabalho, à 
noite, domingos inteiros, meses seguidos ... 

"Eu era responsável por uma ala do jogo cênico e toda
noite a gente ensaiava na paróquia. No dia do jogo
bem cedo lá estávamos nós - 2000 naquele imenso
Maracanã. Era ensaio geral. Não sabíamos bem o
que ia dar ... Eu fiquei no vestiário marcando as
entradas dos grupos. Ao meu lado uma equipe rezava
pra dar tudo certo ... "

No dia da avaliação, o Professor Alfredo Colombo, que do 
meio do campo orientava os movimentos, confessou: 
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"Só acreditei porque vi ... quando foi entrando no 
campo lentamente aquela cruz imensa carregada por 

cerca de 30 jovens. Na frente vinha Lourival, o jocista 
carpinteiro, que tinha fabricado a cruz durante meses, 
na sede da jQC. Quando começaram a levantar a 
cruz, por meio de cordas, e ela se encaixou, firme, no 
vão do centro do estrado ... eu acreditei em milagre ... " 

Os Encontros Internacionais da JOC 

Os Encontros Internacionais da JOC reforçaram nos 
jocistas brasileiros a alegria de pertencerem a um Movimento 
que, para além das fronteiras de países e continentes, unia os 
jovens trabalhadores do mundo inteiro: 

Em 1950 realizou-se em Bruxelas o Congresso do 25º 

aniversário da JOC Belga. Estiveram representados 45 
países, entre os quais o Brasil, com 28 delegados nacionais e 
regionais (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba 
e Pernambuco). A delegação brasileira passou cerca de um 
mês na Bélgica em contacto com militantes e dirigentes 
europeus, trocando experiências. Uma oportunidade de 
descoberta do problema mundial da juventude operária. 
Destaca-se como parte ·das festividades do Congresso a 
concentração no estádio Heysel de Bruxelas, que terminou 
com a apresentação de um grande jogo cênico. Na 
oportunidade reuniu-se a Conferência Internacional da 
JOC, em Braine-I'Alleud, nos arredores de Bruxelas, da qual 
9 delegados oficiais do Brasil participaram. Aproveitando a 
longa viagem de navio, na ida e na volta, realizaram-se 
estudos de interesse. Na ida, horas de estudo, de recolhimento 
e de lazer preparavam a delegação brasileira para sua 
participação no Congresso e na Conferência. Na volta, além 
de relatórios de viagem, aproveitou-se a oportunidade para 
avaliar a JOC brasileira e planejar o seu desenvolvimento 
futuro, principalmente fortalecer as Confederações Regi�nais
que recentemente haviam sido criadas. Houve tambem a 
recomendação de desenvolver a Pré-JOC para os jovens de 
15 a 17 anos. 
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1954 

Paquetá-RJ 

ENCONTROS NACIONAIS 

1952 

Itanhaem-SP 

1953 

Belo Horizonte-MG 

ENCONTROS REGIONAIS 

1954 

CENTRO-OESTE, 
em Belo Horizonte 

MG 

1956 

NORTE,em 
Belém - PA 

1958 

NORDESTE 
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A missa 

ROMARIA A APARECIDA em 
comemoração aos 

5 anos da JOC no Brasil 

1953 

A passeata 
seguida da 
comemoração 
na praça 

O DIA DO TRABALHADOR no 
Congresso Eucarístico Internacional- 1955 

Imensa roda gigante 
movida pelo egoísmo 
pela injustiça, 
pela maldade do homem. 

Imensa mó, 
que destrói 
a humanidade que trabalha. 

E até a máquina 
criada para ajudar, 
para auxiliar, 
para libertar o homem, 
o oprime e o devora

O trabalho criado por Deus, 
o primeiro trabalhador,
o trabalho redimido por Cristo,
o bom operário da Cruz,
deve ser fonte de vida
e não de morte
para todos os homens.

Carregada por jovens trabalhadores, entra em campo, 

a Cruz fabricada pelo jocista carpinteiro Lourival. 

.� : . ·-_ 
.......... -�--·· ------

Brutalmente, 

da escola para o trabalho, 

a roda tem fome, 

a roda as consome. 

Eis o pão, 
eis o vinho, 
o pão que será corpo,
o vinho que será sangue

E veio a mesa, o trabalho do linho, 
as velas, 
o cálice, a patena, o livro,
frutos do trabalho.

Foi posta a mesa, o banquete, 
a missa vai ter início. 
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Em 1952 é realizado o 1 º Encontro Sul-americano da 
JOC, em Petrópolis- Rio de Janeiro, com a presença de 
jocistas de 8 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, e mais dois 
observadores dos Estados Unidos. Destacou-se também a 
presença neste Encontro, durante o período de preparação, 
realização e avaliação, de Marguerite Fiêvez, desde 1945 
responsável pela Secretaria Internacional da JOC, e que 
desde 194 7 encarregada também da JOC na América Latina 
acompanhava com muito entusiasmo e carinho a expansão 
da JOC brasileira. Do Brasil participaram jocistas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Belém. Dom 
Coimbra, bispo de Petrópolis, em discurso, qualificou a JOC 
como "a única resposta sensata à questão social". Pela 
primeira vez jovens trabalhadores e dirigentes do Movimento 
da América do Sul se reuniam para estudar seus problemas 
no Continente e para lhes fazer frente com ações concretas. 
Os jocistas do Rio de Janeiro se mobilizaram para a 
divulgação do Encontro na cidade, que eles cobriram de 
cartazes, e para a grande Assembléia de encerramento no 
Centro do Rio, no Teatro João Caetano, onde foram 
apresentados os delegados dos diversos países e lidas as 
conclusões. Terminou com a apresentação de um coral e uma 
dramatização sobre os problemas da juventude trabalhadora 
e a resposta da JOC. Estiveram presentes nesta Assembléia 
autoridades eclesiásticas e civis, sindicatos e outros. 

Uma das preocupações do Encontro foi apresentar às 
autoridades governamentais e privadas e à opinião pública a 
importância da JOC como colaboradora na solução de questões 
de educação de base dos jovens trabalhadores e reivindicar 
melhorias nesse sentido. As conclusões chamam atenção para: 

a industrialização gigantesca e as transformações que serão 
desencadeadas por essa realidade; 

o papel apostólico da JOC: o cristão supõe um verdadeiro
homem e um homem com um lugar social onde tem uma
missão a cumprir;
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a necessidade de ajuda de organizações/ pessoas especialistas 
no campo econômico-social para que os jocistas ampliem sua 
visão na ação ... ; 

O Encontro ressaltou ainda que a JOC espera ver os 
jocistas cumprindo seu dever de cristãos no terreno cívico, 
sindical e econômico-social e quer dedicar-se a dar a todos os 
jovens que trabalham uma educação de base, que não consiste 
somente em ler e escrever, senão numa educação completa que 
lhes dê a capacidade de enfrentar os problemas da vida. 

Em 1955, logo depois do Congresso Eucarístico Internacional, 
no Rio de Janeiro, aproveitando a presença dos dirigentes e 
assistentes que vieram ao Congresso, realizou-se o 2° 

Encontro Sul-americano, em Barueri, São Paulo. 
Novamente é a JOC do Brasil que acolhe os delegados do 
Continente. Esse encontro significou um reforço para a 
consolidação do Movimento jocista na América do Sul. 
Cardijn esteve presente e, num discurso inflamado, 
conclamou todos a realizarem a maior concentração da 
história da JOC, que aconteceria em Roma, em 1957. Cardijn 
disse: "Venham, venham todos; desfilem garbosos pelas ruas 
de Roma. E eu poderei dizer: Senhor, pode levar teu servo 
em paz, pois seus olhos viram a grande conquista da 
juventude trabalhadora". 

No 3° Encontro Sul-americano, em Santiago do Chile, 
em 1956, discutiu-se a necessidade de intensificar o trabalho 
de propagandistas permanentes para a extensão do 
Movimento nos países do Continente e também a preparação 
para o Congresso Mundial da JOC a ser realizado no ano 
seguinte, em Roma. 

Em agosto de 1957, a Peregrinação a Roma e o Congresso 
Mundial da JOC, atraíram 35.000 jocistas de 85 países, de 
todos os continentes, de todas as raças. O Brasil enviou 183 
delegados das diferentes regiões do País. Bispos e assistentes 
se integraram à delegação, inclusive Dom Jaime de Barros 
Câmara, Cardeal do Rio de Janeiro. A viagem de navio foi 
ocasião de estudos e reuniões de preparação. 
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Graças à intensa participação da base jocista que mais 
uma vez promoveu campanhas financeiras, inclusive com a 
contribuição de muitos que generosamente ofereceram uma 
hora de seu salário mensal, foi possível enviar a Roma uma 
delegação tão numerosa. 

Aconteceu em Petrópolis,RJ, na campanha financeira 

"Utilizamos um Livro de Ouro. Visitávamos as lojas 

para angariar recursos a fim de mandar um jocista 
à peregrinação. Foi quando um policial abordou 
Carmem: "Que história é essa de mandar um operário 
a Roma? Você vai explicar isso na delegacia." Ela foi, 
explicou e a liberaram. Com a campanha bem 
sucedida, a JOC conseguiu mandar a Roma não 
apenas um, mas três delegados de Petrópolis." 

As delegações jocistas tiveram oportunidade de participar 
de eventos marcantes: No primeiro, nas Termas de Caracala, 
foram apresentadas pelas diversas delegações música e dança 
típicas de seus países; numa outra noite em emocionante Via 
Sacra, no Coliseu, presidida por Cardijn, onde os jocistas 
conduziam tochas e, a cada Estação, três ou quatro delegados 
falavam da situação vivida pelos jovens trabalhadores de seus 
países; em 25 de agosto destaca-se a monumental concentração, 
na Praça São Pedro, de todos os jocistas presentes em Roma, 
ocasião em que o Papa Pio XII veio ao encontro dos jocistas na 
praça e falando aos delegados manifestou seu apoio à JOC. 
Este Congresso em Roma reforçou a visão dos dirigentes numa 
perspectiva mundial do Movimento e sua missão apostólica e 
missionária. 

Terminado o Congresso permaneceram em Roma os 
dirigentes e assistentes nacionais da JOC e JOCF que se 
reuniram no 1

° 

Conselho Mundial. Nesta ocasião foi 
oficializada a JOC Internacional e eleito como presidente Romeo 
Maione. Tibor Sulik, do Brasil e Dora Torres, do Chile, foram 
eleitos para integrar o Conselho Executivo Internacional da 

126 

JOC para a América Latina, que inicialmente teve sua sede 
em Lima, no Peru, e em 1962 foi transferida para o Brasil. 
Pela primeira vez a JOC Internacional contava com um 
brasileiro. Outros se seguiram. 

Este evento internacional também foi precedido de um 
inquérito sobre a situação dos jovens trabalhadores nos diversos 
continentes, e os resultados geraram mais um Manifesto 
Internacional da JOC. O Manisfesto revela o momento da JOC 
no mundo, suas posições face aos problemas dos jovens 
trabalhadores e seu papel na solução desses problemas: 

denuncia a fome no mundo, a falta de habitações, problemas 
de saúde e higiene, situações mais graves em países sub
desenvolvidos, injustiças sociais vivenciadas pelos jovens 
trabalhadores do mundo onde se procura o lucro individual 
em prejuízo do bem de todos; 

chama a atenção para as necessidades próprias dos jovens 
que trabalham, como a preparação para a sua vida familiar, 
a preparação da mulher - jovem trabalhadora - para o seu 
papel na sociedade; 

valoriza os esforços individuais, a ação coletiva da JOC e 
propõe que a seção jocista esteja aberta à miséria do mundo 
e participe de todas as iniciativas para solução dos problemas, 
que ultrapasse as possilidades pessoais, e, apela ainda, para 
a ação jocista no plano cívico e político ... ; 

afirma que a paz é uma conquista, resulta de uma luta penosa 
para fazer triunfar em nós e à nossa volta a justiça e o amor ... ; 
a paz é uma obra ao mesmo tempo pessoal e coletiva ... ; 

- afirma ainda que a ação da JOC inspira-se não apenas numa
convicção humana, mas também na sua fé que vem da
Revelação e da doutrina cristã.

Todos estes Encontros Internacionais foram ocasião de 
grande participação das seções jocistas. Era impressionante a 
mobilização dos militantes que ficavam nas suas cidades. Além 
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de campanhas financeiras e inquéritos, havia dias de estudo 
. ., .  

'

missas, assembleias, coros falados, divulgação na imprensa 
local, confecção de cartazes. 

Diz Maria Angelina Oliveira que nessa época iniciava sua 
militância na JOC, em João Pessoa-PB 

" ... participei do inquérito sobre a situação dos jovens 
trabalhadores, em preparação ao Congresso Mundial 
de Roma, em 1957. Conceição era a nossa dirigente e 
em reunião com um grupo de seis jovens jocistas, todas 
do meu bairro, começou a reunião dizendo assim: 
"olha, no momento em que nós estamos nos reunindo 
aqui, no mundo inteiro outros jovens estão se reunindo 
também e discutindo a vida deles. Porque a JOC é 
um Movimento Internacional". Eu me senti tão 
orgulhosa, impressionante você sentir que está 
participando de um Movimento Mundial ... " 

As publicações jocistas 

As publicações jocistas se multiplicaram e se difundiram 
em todo o País. Foram de grande ajuda para o desenvolvimento 
da JOC: o jornal "Juventude Trabalhadora" elaborado com a 
participação da base jocista para todo o País· os boletins de 
dirigentes e de militantes e o ''Unidas" e o "Cons�ruir", mensais, 
a cargo do Nacional ou das Federações, traziam assuntos 
relacionados à doutrina e aos métodos da JOC/JOCF temas 
referen�es à programação do ano e sugestões para a orgacização 
do Movimento. Importante também os livros jocistas editados 
pelo Serviço de Edições e Livraria, orientado na época pelo 
Comité Nacional da JOC e JOCF. 

O jornal "Juventude Trabalhadora" aparecia 
�en�almente, numa tiragem de 30.000 exemplares, podendo 
ir ate 42.000 quando se tratava de edição especial. Entre 1949 
e 1957 "Juventude Trabalhadora" tratou, entre outros, de temas 
referentes à saúde, transporte, trabalho do menor, lazer, 
esporte, educação, preparação para o casamento, família, 
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cultura e questões sociais e políticas. Alguns títulos atestam 
sua presença na vida dos trabalhadores: 

"As consecutivas vitórias dos trabalhadores - do 
Recife nas eleições e na greve dos tecelões; de São 
Paulo, nas eleições de 22 de março e na greve dos 
tecelões, metalúrgicos, marceneiros, vidraceiros e 
gráficos; do Rio de Janeiro, nas eleições sindicais -
atestam que a classe operária está se erguendo e 
caminhando com seus próprios pés" (maio 1953) 

"Os trens de subúrbio, uma calamidade pública que 
não pode continuar ... Atos e não palavras, a solução 
depende das autoridades; até quando os 
trabalhadores aguentarão isto?" (1954) 

''Reivindica a JOC para o menor o direito de não 
precisar escolher entre a escola e a sarjeta ou o 
trabalho industrial aos 12 anos" (1956) 

'Valorizemos o nosso tempo livre!" (1957) 

O papel inestimável dos assistentes 

Desde o início, um fato de valor indiscutível foi a presença 
dos assistentes da JOC/JOCF, apoiando a formação dos jocistas 
e a organização do Movimento. Muitos que exerceram esta 
missão de assistentes nesses anos de crescimento da JOC, em 
tempo integral ou não, deixaram marcas profundas, "nos
ensinavam o caminho da vida, da verdade, da fé e da esperança'� 

"... O as.sistente era o Padre Ítalo. Ele me ajudou 
muito... O que me sustentou na JOC foi que eu 
descobrí realmente o Cristo ... Vida e cristianismo é 
uma coisa só ... Padre Ítalo celebrava missa na sede e 
comecei a participar de missas comunitárias, já 
naquele tempo as missas eram celebradas em 
português - eram clandestinas mas eram ... Muito me 
ajudou a me orgulhar de ser operário". 
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Cardijn, nas suas repetidas visitas ao Brasil, desenvolveu 
um trabalho intenso junto aos bispos brasileiros, pedindo que 
liberassem padres para exercerem um papel de irmãos e 
educadores junto aos jovens. 

" ... Foi então nomeado o Padre Raimundo Menezes 
Brasil como nosso assistente eclesiástico, que muito 
nos incentivou e ajudou: era amigo, irmão,pai; 
dependendo dos problemas que surgissem, 
contávamos com ele, com sua palavra amiga e seu 
apoio ... " 

É importante sublinhar que o contacto, a convivência com 
os jovens trabalhadores e seus problemas, despertou nos 
assistentes uma abertura de espírito, e de certa maneira, 
"converteu-os" a uma nova visão da sociedade, da classe operária 
e da missão da Igreja, como testemunha Xavier Uytdenbroek, 
ex-assistente da JOC de São Paulo-SP 

''Foi um redimensionamento de minha vida humana 
e sacerdotal, aprendi a disciplinar mais a minha 
reflexão em cima de situações específicas do mundo 
do trabalho ... " 

Não faltaram dificuldades 

Duas foram as dificuldades maiores enfrentadas pela JOC: 
a oposição de patrões, a incompreensão de familiares e a 
incompreensão por parte mesmo da Igreja - de bispos e padres. 

''.A JOC incomodava. Naquela época, em 1950, 1954, 
ela defendia muito o trabalhador e muitas pessoas 
pensavam que éramos de algum movimento 
comunista ... " 

"Na época, eu era presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de 
Santarém/ Pará, e aí os "Tubarões" e as ''Baleias" 

queriam me engolir e passaram a me chamar de 
comunista, fascista, socialista e eu dava resposta que 
continuava sendo cristão; foi uma época difícil mas 
eu venci sem nada me acontecer, graças a Deus ... " -
Sebastião Magno Santana, Santarém - PA 

Dois jocistas falam de dificuldades com a hierarquia: 

"A postura da maioria do clero era sempre dúbia no 
que se refere ao plano sócio-econômico, pois na hora 
H da decisão/ definição davam uma no cravo e outra 
na ferradura ... sem perceber que a mudança é a única 
coisa permanente nessa vida. Jovens operários se 
descobriam como indivíduos e não mais como objeto/ 
sucata da produção ... " - Edson José Rosseto, 
Campinas- SP. 

" Era preciso convencer sobretudo a hierarquia. É 
muito difícil ser ao mesmo tempo operário e cristão, 
esta foi a minha aprendizagem. E também de ser um 
tipo que traz "confusões': um "estrangeiro perigoso" 
que "vai trazer problemas".Mas, por outro lado, que 
acolhimento por parte dos jovens, e quantas alegrias 
vividas e esperanças dadas! ... " - Jacques J érôme 

Apesar das dificuldades, a JOC caminhou e, ainda mais, 
influenciou a própria Igreja, contestando sua visão anterior, 
fazendo-a abrir-se para unia nova posição marcada pelo VER
JULGAR-AG IR. Também favoreceu o desenvolvimento de 
muitos aspectos positivos nos movimentos sociais. 



JOCISTAS NA BÉLGICA- 1950 

Vinte e oito jocistas brasileiros - do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais. Paraíba e Pernambuco -

participam do Congresso do 25° aniversário da JOC belga 

Após o Congresso a 
delegação visita o 
santuário de Fátima 
em Portugal 
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Estudos a bordo, 
na ida e na volta da 
Bélgica 

Delegados da JOC do Brasil à 
Conferência Internacional que se 
seguiu ao Congresso: Pe. Aguinaldo 
Leal, D. José Tavora, Odette de 
Azevedo Soares, Maria Augusta S. 
de Oliveira, Lydia Deutsh, José 
Gomes de Moraes, René Carisio, 
José Amazonas Duelos. 

JOCISTAS EM ROMA- 1957 

Peregrinação Internacional e Conselho Mundial da JOC 

O Cardeal Dom Jaime 
de Barros Câmara, do 
Rio de Janeiro, 
· acompanha os jocistas
na viagem

De todas as Regiões do Brasil, 183 jocistas em peregrinação a Roma 
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Cerca cÍe 35.000 jovens trabalhadores jocistas de 85 países 
de todos os continentes desfilam em Roma e se concentram 

na Praça de São Pedro 
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A JOC - UMA RESPOSTA NA HORA 

CERTA 

Nesses anos de 1948 a 1958 a JOC viveu a fase de 
Reconhecimento, de Expansão e de Unidade Nacional, processo 
que se foi construindo pouco a pouco e que respondia a uma 
situação, vivida pelos jovens trabalhadores, de falta de 
expectativas, apesar do clima de euforia e confiança no 
desenvolvimento da industrialização do País. Continuavam as 
dificuldades: falta de preparo para o trabalho, analfabetismo, 

doença, baixos salários, más condições de vida. Os jovens se 
interrogavam: "A gente tem que viver assim? Isso é justo? E 

Deus, Ele quer isto?" 

O sistema econômico capitalista, os resquícios da cultura 
escravocrata de desvalorização do negro, do índio, do operário, 
do pobre, da mulher, da criança, tudo isso ajudava a manter 
privilégios de fazendeiros, banqueiros, usineiros, industriais, 
empresários, grupos dominantes na sociedade. 

Através de sua organização e formas de agir, num processo 
de aprendizagem dentro da vida, a JOC foi para os jovens 
trabalhadores a ocasião de se tornarem sujeitos da construção 
de sua história e de seu futuro, num movimento feito por eles, 
para eles e entre eles, para espanto e incompreensão de muita 
gente. "O método ver, julgar e agir desenvolvia a praxis da 
verdadeira escola de vida" 
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"O ideal jocista norteia a minha vida até hoje e uso o 

método ver, julgar e agir ... " 

O trabalho da JOC alcançou como resultados altos níveis 

de desenvolvimento humano dos seus membros que se 
inspiraram na figura de Cristo, Filho de Deus, Jovem, Operário, 
Rebelde, Solidário, Justo, Amigo, Criativo, Amoroso. 

Em 1956 a JOC se estendia por quase todo o território 
nacional com 424 Seções locais, 8.500 militantes e membros 
jocistas. Atingia, através de suas ações de base, 85.000 jovens 
trabalhadores, sobretudo nos meios de trabalho.Era mais 
numerosa nas regiões industriais: São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Teve influência nas grandes mudanças que se fizeram na 
Igreja a partir da década de 1950 e certamente deu contribuição 
significativa ao Movimento Operário, através de antigos e atuais 
jocistas que continuam engajados nas lutas operárias, sindicais, 

políticas, comunitárias. 
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"Conheci a JOC em 1955 ... depois que deixei a JOC 
passei para o sindicalismo, tive vários processos pelas 
costas na época da ditadura por participar de greves 
e denunciar injustiças, fiquei preso por alguns dias ... " 

''Fui da JOC de 1948 a 1955 ... Consegui um emprego 
na Indústria Nacional de Armas (I.N.A.). Por várias 

vezes liderei a greve nesta firma, por não serem 
respeitados os nossos direitos trabalhistas; acabei 
sendo demitido. Fato preponderante é que a minha 
estada na I.N.A. ocorreu de 1964 a 1968, ponto 
culminante da ditadura militar. A pressão psicológica 
neste período ocasionou o meu primeiro enfarte, que 
me levou à aposentadoria por invalidez." 

"Trabalho na comunidade, Associação de Moradores. 
Trabalho também na SETER - escola de educação 
de base para jovens e adultos, através de um sistema 
de rádio ... " 

" ... Hoje sou casada com uma pessoa maravilhosa e 
tenho dois filhos lindos e recentemente ganhei um 
lindo neto. Faço parte da Coordenação Estadual da 
Ação. da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida. Também ultimamente estou participando da 
Associação Pernambucana de Anistiados Políticos, 
como primeira suplente." 

JOC -Escola de vida, Faculdade da vida 

Os níveis de desenvolvimento que trabalhadores-jocistas 

atingiram os levaram a adquirir: 

- consciência de seu valor, de sua dignidade como pessoas

humanas, vivendo uma revalorização de suas vidas;

capacidade de reflexão crítica da realidade e também de auto

crítica

''Aprendi a questionar, reivindicar direitos, lutar de 
todas as formas para uma mudança social, por uma 
sociedade mais justa e mais fraterna. Permaneci n

,
a 

JOC de 1951 a 1961 ... " 

consciência de pertencer à classe operária do Brasil e do 
mundo e sentir-se co-responsável pelo seu destino temporal 

e espiritual-transcendental 

''Fui tomando consciência da grandeza de ser operário 
trabalhador, de fazer parte da classe operária de que 
ela é que constrói o mundo, que cria e recria com suas 

mãos, sua inteligência e seu coração ... " 

"O Movimento abriu minha cabeça para o mundo, 
foi uma benção de Deus. Foi um despertar de 
consciência da importância da classe trabalhadora 
mundial, geradora de tantas riquezas, mas também 

excluída dos bens que ajuda a criar." 

o desenvolvimento da inteligência, da vontade, da capacidade

de agir individualmente e junto com os companheiros, com
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outros movimentos operários/sociais para alcançar melhoria 
das condições de vida 

': .. descobri minha dimensão de classe e não como 
trabalhador isolado. a marca de companheirismo, 
aqueles que marcham e lutam juntos em busca de 

justiça. Adquiri o senso de justiça conhecendo aos 
poucos a dimensão das injustiças praticadas por um 
sistema de exploração do trabalho assalariado e suas 
causas estruturais ... " 

a capacidade para atuar nos processos de mudanças diante 
de problemas pessoais, sociais, políticos 

''.A JOC é um movimento de formação e não de 
doutrinação. Acho que essa formação é fundamental 
e, no meu modo de ver, isso se reflete hoje nos espaços 
onde essas pessoas estão participando ... " 

a capacidade de organização e de decisão diante da vida 

''Eu vivia insatisfeita. Quando conheci a JOC me 
realizei plenamente. Pude aprofundar a visão social 
do Brasil sem perder de vista a visão transcendental 
do homem ... " 

"Conheci a JOC por intermédio de Conceição Souza 

em 1952, anjo bom que apareceu no meu caminho e 
deu um rumo diferente ... " 

o desenvolvimento do interesse pelo estudo, para atualizar
se permanentemente

" ... eu era empregada doméstica, procurei estudar, 
fiz o Curso de Auxiliar de Enfermagem. Melhorei 
minha vida em casa e na sociedade, comecei a ler 
mais ... " 

': .. a JOC foi para muitos jovens uma escola de vida 
em todos os sentidos. Fiz faculdade muitos anos depois 
mas o que aprendi na JOC não se ensina nas melhores 
universidades do mundo ... " 

_ uma nova maneira de ver a Igreja, não apenas um lugar 
para ir à Missa aos domingos, mas sentir-se Igreja, parte 
dela, tendo um papel missionário e apostólico, presente no 
mundo 

''.A JOC significou toda a minha formação de cristã 
consciente, atualizada, e com uma forte 
responsabilidade social." 

"Participo hoje do PT, trabalho na Pastoral da 
Juventude, Familiar e Catequese." 

Esses foram os efeitos mais notáveis para os jovens 
trabalhadores que fizeram a JOC naquela época. A construção 
de um chão firme para encarar o futuro. 

" ... na comemoração dos 50 anos da JOC do Brasil, 
em São Paulo, em 1998, tive a oportunidade de reunir 
militantes de 40, 50 anos atrás. O que vimos? Na sua 

totalidade estão executando trabalhos comunitários 
nas suas paróquias, nos bairros, e ensinam o que 
aprenderam aos filhos, genros, noras, netos ... Isso 
prova que tudo que vivemos na JOC, foi para 
sempre ... " 

Adquirimos uma marca impressionante que nos 
acompanha até hoje. Uma base sólida para aprofundarmos no 
dia-a-dia a nossa consciência crítica, enfrentarmos 
construtivamente os nossos engajamentos que se sucedem na 
vida familiar, no casamento, nos sindicatos, nos movimentos 
sociais e de educação, na política, na vida profissional, onde os 
ideais da JOC permanecem e se renovam pelos jovens 
trabalhadores jocistas de ontem, adultos e idosos de hoje. 

O mundo muda, a gente muda, o mundo muda ... 
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III 

CONTESTAÇÃO 
E ENGAJAMENTO 

1958-1964 

Maria Augusta S. Oliveira 

Estamos vivendo a redescoberta e o 
aprofundamento do sentido da história - isto é, 

de que a humanidade vive uma história com 
uma significação própria e que segue o caminho 

em busca de algo. 

José Reginaldo Andrietta 
A utopia do reino najuventude trabalhadora 

Cidadania, participação na vida social e direitos 
humanos não são apenas requisitos básicos para a 

democracia. São exigências evangélicas. 

Frei Betto 
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CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO

Justifica-se começar pelo contexto sócio-político a história
deste período - 1958-1964 - fortemente marcado por fatos e
situações que culminaram em 1964 com o golpe militar,
desencadeando uma onda de violência e repressão que varreu
o País de norte a sul, violência que atingiu e feriu
profundamente a JOC. 

Este curto período de seis anos teve grande influência s�bre
o espírito e a ação da JOC. O Movimento estava voltado para
uma participação maior na busca de respostas e soluções para
os problemas sociais que se agravavam.

JK e o desenvolvimentismo

-A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek 
. ' que qms modernizar o Brasil fazendo-o dar um salto de "50

anos em 5", teve resultados surpreendentes e contraditórios.
De positivo pode-se ressaltar: 

houve grandes avanços na produção de eletricidade e na
co�st_rução de estradas; a industrialização do país,
principalmente no Sul, cresceu muito, sobretudo pela
instalação de uma indústria automobilística nacional 
criando muitas pequenas empresas conexas e aumentand�
o número de empregos;
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- a fim de encontrar soluções para o Nordeste e reduzir as
desigualdades regionais, foi criada a SUDENE
(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste);

- em abril de 1960 é inaugurada a nova capital, Brasília, o
que tinha por objetivo povoar e desenvolver o interior do País.
Alcançava assim JK meta importante do seu governo.

Havia um clima de confiança no futuro do Brasil. A 
conquista da Copa do Mundo de Futebol, em 1958, foi mais um 
símbolo da posição nova que o País alcançava no cenário 
internacional. 

Mas, a partir de 1958, foi crescendo o descontentamento, 
devido aos problemas que esse estilo de desenvolvimento "a 
todo vapor" gerava: 
- para financiar as obras e investimentos o governo precisou

recorrer a vultosos empréstimos do exterior e emitia dinheiro
em grandes quantidades. Com isso a inflação disparava,
baixando o poder de compra da população. Um "programa
de saneamento das finanças" foi proposto pelo FMI (Fundo
Monetário Internacional) mas rejeitado, levando ao
rompimento do governo com essa instituição;

mais preocupado com obras de infraestrutura, o governo
reduziu gastos em setores importantes para a melhoria da
qualidade de vida da população;

a agricultura também foi esquecida no programa de
desenvolvimento de JK. Os agricultores viram sua situação
piorar em relação com os ganhos dos trabalhadores da
indústria. Houve denúncias e propostas inclusive da Igreja
Católica, mas nenhum programa de reforma agrária foi
levado adiante.

A partir de 1959 a política desenvolvimentista de Juscelino 
Kubitschek passou a sofrer forte oposição. 
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Novos caminhos 

Terminado o governo de Juscelino realizaram-se eleições 
em outubro de 1960, sendo.eleito presidente, com 48% dos votos, 
Jânio Quadros, e como vice João Goulart. 

Jânio Quadros que tinha feito uma boa administração 
como prefeito de São Paulo chegava ao poder como um "messias". 
Fizera da "vassoura" o símbolo de sua campanha, prometendo 
livrar o Brasil da corrupção e da ''hemorragia" financeira. 

Mas, encontrando dificuldade de negociar com o 
Congresso, não conseguiu c_umprir as promessas da campanha 
e resolver os graves problemas deixados pelo governo anterior, 
sobretudo o Tesouro limpo e inflação crescente. Perdeu-se numa 
série de pequenas medidas sem importância, como interdição 
de brigas de galo, muito em uso no interior. Em pouco tempo 
decepcionava os seus eleitores. 

Em 1961 condecorou Che Guevara, grande revolucionário 
cubano, amigo de Fidel Castro, o que assustou muito a oposição 
conservadora. 

Afinal, depois de 7 meses de governo, Jânio renunciou, 
em 25 de agosto de 1961, alegando "pressões políticas", mas as 
razões deste ato nunca foram bem esclarecidas. 

A renúncia de Jânio Quadros causou uma profunda 
comoção nacional. " ... nunca tantos depositaram tanta esperança 
em um só homem público': 

Crise institucional 

O vice-presidente João Goulart-familiarmente chamado 
de Jango -encontrava-se, então, na China em visita oficial. 
Alguns setores militares e da oposição, União Democrática 
Nacional (UDN), tentaram impedir a sua posse. Consideravam 
Jango um perigoso populista, disposto a se acomodar com os 
comunistas e a ajudá-los a alcançar o poder. Mas, vencendo 
todas as pressões e apoiado pelo Movimento Legalista que partiu 
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do Sul liderado por Leonel Brizola, Goulart regressa da China 
e toma posse. 

A fim de limitar o seu poder, condição para que Jango 
assumisse a presidência, o Congresso, pressionado pelas forças 
conservadoras, instala no Brasil o parlamentarismo e Tancredo 
Neves é indicado Primeiro-Ministro desse regime que teve vida 
curta, pois em 1963 realizou-se um plebiscito que decidiu pela 
volta ao regime presidencialista. 

J ango esteve no poder pouco mais de três anos. Durante 
esse período bastante conturbado. aproximou-se da esquerda. 
Apoiado nela e nos sindicatos e à margem do Congresso, lançou 
um Plano de Reformas de Base. Para tumultuar ainda mais, a 
situação financeira agravava-se: a inflação chegou aos 100% 
em 1964. 

Intensificava-se dia-a-dia o confronto entre esquerda e 
direita. A esquerda crescia muito mas dividida: havia dois 
Partidos Comunistas (o PC e o PC do B) e uma série de 
movimentos "nacionalistas" (contra o capital estrangeiro e o 
·FMI). Entre eles grupos católicos, como a Ação Popular, nascida
no seio da JUC. A direita, por sua vez, também se organizava e
promovia Marchas e outras manifestações "contra o
comunismo".

Antônio Vitor da Silva, na História da JOC Mineira-1960/ 
1968, asssim descreve o clima então reinante: 

" . . .  o horizonte político, econômico e social, já 
prenunciava dias tenebrosos; a inflação alta, a 
agitação nas ruas e na imprensa pelas reformas �e 
base, principalmente a agrária, que até hoje não saiu 
das intenções, já atingia níveis inquietantes. As 
classes conservadoras e aquelas mais à direita, -

alarmadas com o barulho da esquerda, com os 
comícios públicos com a participação de Jango, as 
passeatas, as lutas camponesas, operárias e 
estudantis - além de criar organismos de defesa, 
apoiadas pela imprensa e mídia conservadora, 
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organizavam passeatas de mulheres da classe média 
contra o comunismo, já conspiravam nos "porões da 
Sorbonne brasileira': contando com a incompetência 
das esquerdas em detectá-los ... " 

O campo também desperta
Os trabalhadores do campo davam mostras de quetomavam consciência mais ampla dos seus problemas e seorganizavam nas Ligas Camponesas fundadas por FranciscoJulião no Nordeste. 

Em 1961 já se tinha realizado em Belo Horizonte o rCongresso Nacional de Trabalhadores Rurais, do qualparticiparam 1400 delegados. O evento contou com a presençado Presidente Goulart que na ocasião manifestou publicamenteseu apoio à Reforma Agrária.
Em abril de 1962 foi assassinado, na Paraíba, João PedroTeixeira, lider das Ligas Camponesas, de Sapé-PB. Cinco miltrabalhadores compareceram ao seu enterro.

Clamor por mudanças
A pressão financeira e a situação social e política exigindoreformas radicais e imediatas levavam Goulart para a esquerda,que, dividida demais, não lhe dava o apoio forte de que elenecessitava. 

No entanto o clima era de grande euforia. Clamava-se pormudanças estruturais de ordem econômica e social de tendênciapredominantemente socialista. Era um clamor contra odesenvolvimento desigual, injusto, que prevalecia na sociedadebrasileira desde sempre, mas que vinha sendo questionado jános últimos anos de governo de JK. Procedia-se a uma análisehistórica da realidade brasileira.

Lideranças de estudantes secundaristas e universitários ede intelectuais, em reuniões frequentes, discutiam, analisavama situação e manifestavam seu apoio aos movimentos de protestoe reivindicações dos trabalhadores.

146 

Sucediam-se as greves de marítimos, portuários, 
bancários, ferroviários, clamando por aumento de salário e 
melhores condições de trabalho. 

Na perspectiva de transformação da sociedade brasileira, 
várias iniciativas importantes foram lançadas nesse período. 
Entre outras: os Centros de Cultura Popular, procurando 
despertar a consciência política através de teatro, canto e 
palestras; as Escolas Radiofônicas (SETER)-uma experiência 
de alfabetização através do rádio que começou em Natal-RN -
e o Movimento de Educação de Base (MEB), assim como os 
círculos de alfabetização pelo método Paulo Freire, todas 
tentando atingir o povo, não só para que soubesse ler e escrever, 
mas também para que se "conscientizasse" da própria situação 
e do seu papel como "sujeito" da história. 

'� .. Naquela época havia aqui, deixa eu lembrar ... um 
pouco de cultura mais adiantada, dos professores e 
estudantes, o MEB, que foi de grande importância 

porque levou muita gente a participar ... muita gente 

que estava afastada dos movimentos políticos e 

sociais. O MEB era fonte de cultura, realmente era." 



Uma política desenvolvimentista contraditória leva ao 
descontentamento e ao clamor por mudanças 

Pr�testo contra o desenvolvimento desigual, injusto, que prevaleceu na
sociedade desde sempre.
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Caminhando e cantando
e seguindo a canção 
somos todos iguais, braços dados ou não 
nas �scolas, nas ruas, campos, construções,
cammhando e cantando
e seguindo a canção

Vem, vamos embora 
Que esperar não é s�ber,
Quem sabe faz a hora,
Não espera acontecer.

Geraldo Vandré 

OS CRISTÃOS E A CRISE SOCIAL 
E POLÍTICA 

Os movimentos jovens da Ação Católica'- JAC, JEC, JIC, 
JOC e JUC - participavam das novas formas de engajamento, 
pela descoberta de que a Igreja, como Jesus Cristo, está inserida 
na história, cabendo aos católicos encarnar em cada época a 
sua mensagem. Um longo documento apresentado pelos 
movimentos especializados à Comissão Episcopal de Ação 
Católica e aos bispos do Brasil, em março de 1964, quando a 
Ação Católica Brasileira completava 30 anos (1935/1964), diz 
na introdução: 

" ... Nossa palavra é a do saudoso Papa João XXIII, 
de esperança nos tempos modernos, em discordância 
com os profetas de desgraças, conscientes de que uma 
nova ordem de relações humanas nasce para o mundo, 
concorrendo para a edificação do reino de Deus." 

O documento analisa os diversos aspectos da situação do 
Brasil e, no capítulo "A ação do leigo, na Igreja e no mundo", 
afirma: 

'Vivemos um momento histórico, no qual as tensões e 
o desequilíbrio entre os homens assumem dimensões
mundiais. O cristão tem, portanto, necessidade de
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dese�volver e exercer a sua caridade, plenamente
engaJado na sociedade humana, num esforço global 
de transformá-la, criando novas estruturas, nas quais 
cada_ �m possa assumir sua responsabilidade e
participar de modo solidário no esforço de toda a 
humanidade'� 

_ Esta nova atitude ganhava impulso nos documentos de 

Joa� XXIII, Mater et Magister e Pacem in Terris que abriam a 
IgreJa para o mundo, e no Concílio Vaticano II, reunido em 
Roma de 1962 a 1965, que definia a posição da Igreja face às 
profundas mudanças científicas, tecnológicas e políticas que 

marcavam aquele tempo. 

N� Encíclica Pacem in Terris é manifestada a preocupação 

�� I�eJa com tod�� os_ seres humanos e é feita referência aos 

smais dos tempos , tais como a ascensão econômico-social das 

classes trab�lh�doras, a conscientização da dignidade da 
mulher e os direitos das minorias. 

A JOC se politiza

__ Os jocisfas, sobretudo os dirigentes, mantinham contatos frequentes com os militantes da JUC. Nesses encontrosprocuravam aprofundar e alargar o conhecimento das causas dos p�oblemas sócio-�conômic?s do Brasil numa perspectivamundial. Dessa estreita aproximação entre jocistas e jucistas resultava um mútuo enriquecimento. De um lado os militantes da JOC traziam para esses encontros suas experiências de vida
e d�s. lutas ?perárias. De outro, a JUC levava os jocistas a umaanalise_ critica mais ampla e profunda da situação, dos�contec1mentos e das propostas de transformação da sociedade,mcorporando nesses estudos elementos da análise marxista. 

Tais influências tiveram aspectos positivos para a JOCmas, por outro lado, causaram certa divisão no Movimento.Num encontro de dirigentes jocistas em Carpina, Pernambuco,
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em 1963, um grupo assumia uma posição mais voltada para 
uma ação social e política, enquanto outro não aceitava 
totalmente esse posicionamento e insistia na preservação do 

caráter evangelizador da JOC. Houve então muita discussão e 

o conflito foi se acentuando nos anos seguintes.

Engajamento - na política e nos sindicatos 

A JOC, no período anterior, havia se empenhado na 
expansão e consolidação do Movimento. A ação dos militantes 
era agora mais voltada para além do Movimento, procurava 
despertar os jovens trabalhadores para uma análise crítica da 
sua realidade e incentivava-os a se engajarem fortemente nos 

sindicatos, nas associações de bairro, pastorais operárias etc, e 
na ação política. 

Como um curso natural na sua caminhada, vários

militantes, com a experiência adquirida na JOC, lançavam-se 
a novos desafios . 

. Entre outros ao longo desta história, citamos: José Morais 

Neto, que fora presidente nacional da JOCM na década de 50, 
foi eleito vereador em São Paulo; Leopoldo Garcia Brandão, 
dirigente da JOC, filiou-se ao PTB, ocupando cargo de direção 
do partido e foi eleito deputado estadual em Minas Gerais; José 
Gomes Pimenta (Dazinho) jocista trabalhando nas minas de Nova 
Lima, Minas Gerais, engajado nas lutas do Sindicato dos 

Mineiros, foi eleito deputado na Assembléia Legislativa do Estado 

de Minas Gerais onde exerceu seu mandato até ser cassado e 

preso em 1964. A história da vida deste mineiro de Divinópolis é 
contada no livro "Um cristão nas minas': do qual destacamos: 

" . . .  a empresa nesses anos modernizou suas 
instalações e não tolerava qualquer intervenção 
sindical no local de trabalho. Era extrair ouro e mais 
ouro e não mais "extrair homens". É nesse contexto 
que se situa a entrada formal do Dazinho no 
sindicato, em 1952, como secretário e posteriormente 
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como presid�nte. Dazinho católico, jocista ... Esperava
se 

_
um_ cordeiro e gerou-se um leão ... O sindicato dos

mineiros passou a ter um nome no meio de outros 
n�mes, o nome de um homem "turrão': sempre mais
teimoso na sua fé, nas suas crenças, nos seus sonhos, 
nas suas ações, seus passos nos passos de seus 
antecessores, recomeçando uma luta de mineiros". 

Como diz o própri� D azinho: "Não se passa impunemente
15 anos no fundo da mina com as mãos feitas um só calo." 

Estes são ap_;nas alguns exemplos da geração de jocistas
que marcou essa epoca. 
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CONGRESSOS, ENCONTROS, 
ASSEMBLÉIAS 

O período 1958/63 foi assinalado por importantes eventos, 
realizados no Rio de Janeiro e em outros Estados, que reuniram 
os trabalhadores e foram organizados com a participação ativa 
ou sob a respons?,bilidade direta dos dirigentes e militantes da 
JOC. 

Dentre esses eventos de maior repercussão registramos: 

Primeiro Encontro Nacional de Jovens Empregadas 

Domésticas: cerca de 20 empregadas domésticas, vindas 
de várias regiões do País, se reuniram no Rio de Janeiro em 
1960, e durante 15 dias discutiram seus problemas 
específicos. 

Essas jovens, nas reuniões e na ação jocista - no Ver, 
Julgar e Agir - tinham aprendido a conhecer o seu valor, a 
valorizar o seu trabalho. Descobriram o seu isolamento e a 
necessidade de se unirem para, a exemplo das outras classes 
de trabalhadores, melhor estudar seus problemas e a maneira 
de resolvê-los. Como relata Eva Cardozo Moraes, de Porto 
Alegre-RS: 

"Na terceira reunião já me pediram para eu 
secretariar e desde aquele momento não faltei mais 
aos encontros ... Porque tinha uma caligrafia muito 
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clara e gostaram de meus resumos ... A cada reunião 
com o Assistente regional eu saía entusiasmada 
porque· me sentia valorizada como pessoa no meu 
papel de empregada ... Eu saía da reunião muito feliz, 
sabendo que era gente, filha de Deus igual aos outros 

e isso me fazia um bem enorme! Passei a olhar para 
os outros com mais satisfação". 

De Alzira Jacinto dos Santos, de Santos-SP, outro
depoimento: 

"Nós, as domésticas, lamentávamos não ter um 
programa para nós. Chegamos a fazer um complô. 
Recusamos a participar dos plenários, uma vez que 
não tínhamos assuntos a comentar ... " 

Esse Encontro teve total cobertura da imprensa. Pela 
primeira vez jovens trabalhadoras domésticas se reuniam em 
encontro nacional e traziam a público uma denúncia contra as 
suas condições: solidão, falta de diálogo, trabalho sem limite 
de horário, quartos exíguos e abafados, alimentação 
insuficiente, abusos sexuais, dependência total e submissão aos 
patrões. Condições que já eram denunciadas em 1948 por frei 
Barruel quando assistente da JOC em Uberaba-MG: 

''Elas são submetidas a um regime duro de mais de 
. 14 horas de trabalho diário. Com relativa frequência 

são vítimas de assédio sexual quer por parte dos 

patrões, quer pelos filhos adolescentes e, muitas vezes, 
por "arranjo" dos próprios pais do adolescente, para 
preservá-lo de buscar na rua uma experiência de risco 
para a sua saúde': 

A relação que muitas vezes se estabelece entre a doméstica 
e a patroa é relação de servidão, herança dos tempos da 
escravidão: 
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"Falei com minha patroa do tal convite (para 
participar do Encontro no Rio). Para minha decepção, 
ela me respondeu: "Era só o que faltava, uma 
empregada doméstica no Rio de Janeiro!" Recém ela 
havia chegado de lá". 

O Manifesto que lançaram no encerramento dessa reunião 
foi divulgado pela imprensa e causou impacto na sociedade. 
Não apenas pelas denúncias que continha, mas por ter sido 
resultado de estudos e análises que as domésticas elas mesmas 
tinham feito de sua situação. 

Resultou desse Encontro a criação de associações de 
domésticas em vários Estados. Foi o primeiro passo para que, 
mais tarde, se constituíssem em sindicato da categoria, o 
Sindicato dos Trabalhadores Domésticos que congrega todos 
os profissionais que prestam serviço a particulares em 
residências. 

Alzira Jacinto dos Santos fala da criação da Associação 
no seu Estado: 

''Assim, quando foi possível, através de algumas 
jocistas, foi fundada a Associação das Empregadas 
Domésticas de São Paulo. Hoje é uma realidade, se 
tornou um Sindicato". 

- IV Congresso Sul-americano da JOC - Esse Congresso
foi realizado em Lima no Peru, então sede do Secretariado
para a América Latina, de 21 a 29 de outubro de 1959. Co:r�.tou
com a participação de 140 representantes, da Argentma,
Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela e ainda delegados observador

,
es de

Cuba, Curaçao e Porto Rico. Estiveram presentes, alem do
Pe. Cardijn, o Presidente e a Secretária Geral da JOC
Internacional e, como convidada, uma representante da JOC
dos Estados Unidos. Com esforço o Brasil pôde enviar 19
delegados.
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No Encontro foi discutida a situação da juventude 
t�abalhado:a no continente, bem como a realidade da JOC nos 
div�rsos paises representados, e formularam-se conclusões, das 
quais se destacam alguns aspectos: 
- Visão econômica e Mercado Comum do Sul

�á naquele_ano, em face do projeto de criação do Mercosul,
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, os delegados se 
preocu�avam com a repercussão de tal projeto na vida 
econômica, moral e religiosa dos jovens trabalhadores e 
recomendaram uma ação representativa da JOCI junto aos 
respectivos órgãos. 
- Situação Cultural da Juventude Trabalhadora

. !oi constatado mais uma vez o grande déficit de escolas,
prmc1palmente do ensino primário. 
- Orientação e formação profissional

Constata-se, também neste Encon_tro, que não existem 
escolas profissionais suficientes para atender à demanda do 
processo de �ndust�i�lização da América Latina e dos avanços 
da tecnologia. Foi 1gu�lmente lembrada a participação da 
mulher em todos os aspectos da vida e a necessidade de incluí
la nos programas de formação profissional, sem contudo 
esquecer a sua vocação específica de mulher. 
- Evolução do Movimento operário

Ficou patente que a situação dos jovens trabalhadores é 
semelhan�e em t?dos os países da América Latina e que 0

desenvolvimento mdustrial do continente exige, por parte dos 
trabalhadores, uma tomada de consciência dos problemas que 
es�e desenvolvimento acarreta. Lembrou-se que, nos últimos 
tres anos, apesar das dificuldades, antigos jocistas continuaram 
a engajar-se nos sindicatos, cooperativas, partidos políticos, 
dando testemunho de presença e ação. E sublinhou-se mais 
uma, ve,:, a n�c_e�sidade da ação representativa da JOC junto
aos orgaos oficiais de cada país exigindo soluções adequadas 
para os problemas levantados. 
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Ao final do Encontro foi recomendado: que a JOC em cada
país deve ter presente sua missão de despertar a consciência 
operária de seus militantes para que cumpram seus 
compromissos com a classe operária e apoiem os jovens para 
que, mais tarde, sigam nos movimentos de adultos; que nos 

planos de formaçdo dos militantes seja dada maior importância 
ao estudo da Doutrina Social da Igreja. 

Um delegado da JOC do Brasil ao Congresso comenta: 
': .. Foi realmente muito bom, em todos os aspectos, e 
permitiu ao pessoal aprofundar bem a JOC e abrir 
uma visão maior dos problemas do nosso Continente. 
O Congresso teve também boa repercussão em toda 

parte e todos os ambientes. Acho que ajudou muito a 

preparação do pessoal em cada país ... " 

I Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores -
Organizado e dirigido pela JOC, reuniu-se no Rio, no 
Sindicato dos Metalúrgicos. Mais de 300 trabalhadores, 
jocistas e não-jocistas, vindos de todas as regiões do Brasil, 
durante 3 dias - de 9 a 11 de novembro de 1961 - estudaram 
e debateram os seguintes temas: Educação; a Juventude 
Trabalhadora e a Igreja; Salário; Exigências Atuais; 
Trabalho, Vida Operária; Sindicato; Problemas Rurais; 
Política e Promoção Operária; Desenvolvimento Nacional e 
Promoção Operária. 

Este congresso teve grande importância para a JOC do 
Brasil. Pela primeira vez a JOC organizava uma atividade de 
âmbito nacional de caráter político e amplo, aberto aos jovens 
trabalhadores em geral, no qual os militantes tiveram 
oportunidade de demonstrar seu senso de responsabilidade e 
exercer sua capacidade de organização. 

Um longo relatório do Congresso, com propostas de 
soluções para os problemas levantados e exigindo da parte de 
cada área de competência as urgentes e necessárias medidas, 
foi enviado às autoridades gc,vernamentais e da Igreja. 
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II Conselho Mundial da JOC - Coube ao Brasil a honra de
sediar o 2º C�nselho Mundial da JOCI. Deste evento, realizado 
em Petrópolis-RJ (Hotel Quitandinha), de 2 a 11 de novembro 
de 1�61, participaram 262 delegados representando 85 países. 
�st1ver�m �resent~es rei:resentantes de organizações
mternac10na1s de Açao Catolica, bem como observadores da
UNES?O, ~BIT (Bure_au Internacional do Trabalho), OIT
�Orgaru�aça� Interna,c10nal do Trabalho) e outros organismos
mternac10nais. Tambem compareceram sacerdotes assistentes 
da JOC de diversos países e alguns bispos brasileiros como 
Dom Antônio Fragoso, bispo auxiliar de São Luís do Maranhão 
Dom José Cintra, bispo de Petrópolis, Dom José Távora d� 
C?missão Episcopal da Ação Católica, assim como Dom Heider 
Ca�ara, então bispo-auxiliar do Rio de Janeiro e assistente 
nac10nal da Ação Católica. 

Foi tema central do Encontro a necessidade de uma ordem 
social nova mundial e o caráter apostólico da JOC abordando 
a verdade de fé, a realidade, a ação jocista. 

Essa reunião do Conselho Mundial, de grande importância 
para a JOC Inte�nacional, teve conseqüências muito positivas 
para o dese_:1volvim�nto da JOC no Brasil, particularmente para 
� Fe�eraçao do R10 de Janeiro que assumiu a organização 
imediata do evento. A JOC, também nesta oportunidade, deu 
u�a grande demonstração de sua capacidade de organização.
Alem dos delegados brasileiros ao Conselho, todo o Movimento, 
de Norte a Sul do Brasil, participou do Encontro. Os militantes 
nas suas paróquias e dioceses, nos seus Estados, como sempr� 
aconteceu, trabalharam ativamente na divulgação e 
prop�ga:1-da, promo;e�do campanhas para angariar fundos e 
co�tnbumdo eles propnos com parte de seu salário para custear 
a viagem e demais despesas dos seus delegados. 
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"._ . .  a gente saía pelas casas pedindo ... As pessoas que
tinham davam roupa usada, então vendia-se essa 
roupa. Fazia-se de tudo quanto era ação, maneira de 
arrecadar, mais a nossa cotização, que cada jovem 
trabalhador dava, uma hora de trabalho por mês." 

É preciso assinalar também a participação incansável de 
membros da Ação Católica, à frente Dom Helder Câmara, que 
mobilizaram recursos para estas duas realizaçoes da JOC no 
Rio de Janeiro. 

Foram levantados dez milhões de cruzeiros (moeda da 
época), importância suficiente para cobrir todas as despesas do 
Encontro e houve ainda uma sobra que foi enviada como 
contribuição do Brasil para a JOC Internacional. 

Tudo feito com grande esforço e muita alegria pelos 
jocistas, que se sentiam engajados num movimento que não 
era só deles, de suas paróquias e regiões, mas dos jovens 
trabalhadores do mundo inteiro. Esse sentimento foi 
manifestado por muitos jocistas que responderam ao 
questionário. 

Durante uma semana os 
0

delegados debateram e 
analisaram problemas que atingem a juventude trabalhadora, 
num mundo em rápida evolução e demanda de novas estruturas 
sociais. 

Nas conclusões do Conselho é reafirmada a missão 
apostólica da JOC, como movimento de jovens trabalhadores, 
e suas relações com as organizações de ordem temporal -
sindicatos, associações de bairro, organizações operárias e 
movimentos populares. Propõe-se aos jocistas e antigos jocistas 
que, com espírito apostólico, tomem parte ativa na construção 
de uma nova ordem social. 

Ao final, foi eleito Presidente da JOC Internacional para 
os 4 anos seguintes Bartolo Perez, então presidente nacional 
da JOC brasileira e ex-presidente nacional da Ação Católica. 
Foram eleitos ainda vice-presidente a representante da JOCF 
das Filipinas (Continente asiático) e mais 14 integrantes do 
Comitê Executivo. 

I Seminário Latino-americano de Jovens Trabalha

dores - Este seminário também realizado no Rio de Janeiro,
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de 22 a 30 de outubro de 1961, antecedendo o II Conselho
Mundial da JOC, foi organizado pela JOC Internacional, o
Centro de Educação e Cultura Operária-CECO e a
Organização Internacional do, Trabalho-OIT. Ao Encontro
compareceram 30 dirigentes jocistas: 22 da América do Sul
e 8 da América Central, alguns dos quais estavam no Brasil
como delegados ao Conselho Mundial da JOC.

Mais uma vez jovens trabalhadores da América Latina se
reuniam para expor e debater os problemas comuns da classe
operária do seu Continente. Foi também uma oportunidade de
melhor se conhecerem e de estreitar os laços de amizade jocista.

Para fazer palestras sobre os diversos assuntos a serem
debatidos foram convidadas personalidades de grande
conhecimento e saber - professores, políticos - estudiosos dos
problemas latino-americanos e mundiais em geral, que abriam
a discussão dos seguintes temas: "A posição da América Latina
em face do desenvolvimento mundial"; "A evolução das
estruturas frente ao progresso técnico industrial e a colaboração
mútua na América Latina"; "A cultura como fator
preponderante da participação dos trabalhadores na vida da
comunidade e no desenvolvimento da América Latina"; "A
preparação profissional dos jovens trabalhadores, seus aspectos
humanos, sociais e econômicos, dentro da realidade
latinoamericana"; "O sindicalismo na América Latina" e
"Organizações Internacionais da ONU''

II Seminário Latino-americano de Jovens 

Trabalhadores-Também organizado pelo CECO, realizou
se no Rio de Janeiro de 3 a 14 de março de 1963, o II
Seminário Latino-americano.

Sob o tema central "GRANDES CIDADES - UMA
R EALIDADE HUMANA NUM MUNDO EM
TRANSFORMAÇÃO" - foi lançado para este seminário um
inquérito preparatório sobre os diversos aspectos da vida dos
jovens trabalhadores na grande cidade: família, trabalho, tempo
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livre, religião; levantando ainda uma visão de sua grande cidade
(dados eE!tatísticos) e visão política.

. O C.E.C.O- Centro de Educação e Cultura <?perária era
uma sociedade civil com sede no Rio de J a1:e1:o da �ual
participaram como membros fundadores antigosJo:1stas. Tinha
por finalidade a formação de líderes, "a promoçao_ da classe
operária especialmente a juventude trabalhadora, visando seu
aprimor�mento cultural, social e_ espiritua_l". �ara ta�to,
organizava cursos, palestras, encontros nac10na1s e latmo
americanos.
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Jocistas domésticas de todo o Brasil 

reunem-se no Rio de Janeiro -1960 

JUVENTUDE TRABALHADORA
-****�*ttlli**�*******tt�*********�*irldrl� . . . --· ·- . . .· * ·-Exito completo o l º Encontro Nacional?. . 

. >t 
. . . 

. das:Jo.vens-Empregadas Domésticas!. . . 
>t . · (! ?rimeir� ·Encont�o Nacl��al -.das iov_ens empregadas :ãcr11est1cas· en.a s�: reali.:a11do com. plsno· éxlto. . t_ _Partlcipa111; dlss:. conclave vinte II quatro delegadas, re- tpresentant� !tas seis_ regfõ_es 4à . Brasil. · · 
>t Vtirlos temas estão -sendo estutlados; como: a doméstica • dentro da. 1:l!f3SB" operárfa., oriv.e11r da profissão e das donzés- * . ticas·no .. JJr!Utf.:nieto-iritlependente com suas-càracteristtcas e : 

. 
menta.lláa�- psicologia da crjança, aper:/ei,;;oaménto ptofls� 1 ·stonal, etc . • • . 

*·,t impr.ensa- tem· dacÍo. ampla cobert'ura â lsse Encoiitro · *·. tanto- escrltit, faláda. com ·,tezevlslonadct, levando ao p1lblic� ?do Br� o .granãe. 'Objetivo do Encontro: mudar a. menta- * . li� ·em relaçllo a enzpregada ·dÓÍnésUca., - valorltaçáo � : . pessoa ãa empregad4 doméstica e de sua profissão. * · No· prõxhno :número p11blicaremos uma completa repor- >t tagem. ' · !·. * ·....... 'H ............... � ........................ � ...... ,,. ...... 'f-'f:� 

Depois do I Encontro Nacional as domésticas saíram às ruas 
reclamando seus direitos. 

IV Congresso Sul-americano em Lima-Peru - 1959 

Cento e quarenta delegados da JOC de Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 

Delegados do Brasil ao IV Confgresso Sul-ameri��no da JOC 
Pe. William, Antônio (Toca), Vitorinha, Pe. Card1Jn, �art?lo, Terez�nh�,
Lujan, Gildete, Edite, Angelina, Pe. Bernardo, Pe. Birk, a frente Cand1do 
e Edison. 
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Sessão de 
Encerramento em 
Petrópolis-RJ 
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II Conselho Mundial da JOC 

Petrópolis - RJ - 1961 

Hotel Quitandinha, em 
Petrópolis, local do 
encontro. À frente, a 
delegação de Togo, África 

II Conselho Mundial da JOC 

Petrópolis- RJ - 1961 

Pe. José Cardijn, entre participantes do II Conselho 
Mundial 

Cardijn, a delegação de Sri
Lanka-Ásia e Bartolo Perez, do 
Brasil, eleito presidente da JOC 
Internacional 

Cardijn e as delegações de 
Burundi e Ruanda, África 



CRESCE A AGITAÇÃO POLÍTICA 

Seguindo as recomendações lançadas no Conselho Mundial 
de 1961, a JOC se orientou, cada vez mais, para uma ação 
decisiva no mundo do trabalho. Dava-se maior ênfase a questões 
como: emprego, formação profissional, condições de trabalho. 

Em todo o País se agravava o clima de intranquilidade, 
com passeatas, quebra-quebra, greves de ferroviários, 
portuários, marítimos; muitas manifestações onde alguns 
perderam a vida. 

Pela posição que assumiam, lado a lado com outros jovens 
trabalhadores, apoiando-os na luta em defesa de seus direitos, 
os militantes jocistas eram muitas vezes acusados de 
comunistas. Mesmo dentro da Igreja, alguns sacerdotes e bispos 
que sempre haviam resistido em aceitar a JOC, agora, mais do 
que nunca, olhavam o Movimento com desconfiança e lhe 
negavam apoio. Assim testemunham vários jocistas: 
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". . .  nós não tínhamos onde nos reunir, o pároco da 
igreja não queria JOC, então começamos a nos reunir 
num bar; comprávamos um litro de água mineral ... " 

"O vigário da paróquia não gostava da JOC e ela 
existiu por muitos anos na clandestinidade." 

A realização do 4° Congresso Sindical Nacional e a 
fundação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 
considerado pelos militares como altamente subversivo, fizeram 
crescer o medo do comunismo. Também receosos de que um 
regime comunista se instalasse no Brasil, seguindo o �xemplo
da revolução de Cuba (1959), certos segmentos da sociedade e 
da Igreja reclamavam uma tomada de posição dos militares. 

Necessidade maior de formação dos dirigentes 

À medida que a JOC ia tomando posições políticas, 
aumentava a necessidade de acentuar aquilo que sempre fora 
para ela uma prioridade: a formação dos dirigent�s. e militantes, 
preparando-os para se engajarem nas lutas sociais, mante�d�
o caráter apostólico e missionário do Movimento, a marca crista
que diferencia a JOC de outros movimentos.

Os programas de formação lançados pelo Secretariado 
Nacional, por um lado davam mais ênfase ao estudo das 
condições de vida dos trabalhadores, utilizando instrumentos 
de análise marxista para descobrir as razões históricas e 
políticas dessas condições e, por outro l_ad�, l�mb�avam a
responsabilidade de um testemunho cnstao inspirado no 
Evangelho. 

Em 1959 a JOC contava com 30 dirigentes permanentes, 
liberados e remunerados pelo Movimento. A formação deste 
grupo que atuava em diferentes regiões do País sempre foi objeto 
de atenção especial por parte da direção nacional. �ém dos 
contactos freqüentes que mantinham com os assistentes, 
participavam de reuniões de estudo, de recolhimentos, de 
encontros em nível diocesano ou regional. Nesses encontros a 
espiritualidade do permanente merecia atenção especial. Os 
assistentes procuravam dar aos permanentes um suporte p�ra
o dia-a-dia da sua ação apostólica, numa realidade de confhtos
e em constante transformação. Assim testemunham alguns
jocistas:
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': .. havia um processo de acompanhamento contínuo ... 
quase como um médico acompanhando um paciente 
para ver a melhora da pessoa.... o crescimento do 
militante e do dirigente era uma coisa muito 
impressionante, muito atraente, quer dizer, criava 
uma paixão na gente que fazia aquele tipo de 
trabalho" - José Domingos Cardoso (Ferreirinha), 
Joinville - SC 

': .. Eu fazia parte da equipe nacional, e tínhamos 
todos os dias uma hora para estudar junto com Pe. 
William ... "Ele nos deu um curso de teologia, em l960" 
-Maria Angelina de Oliveira, João Pessoa - PB

': .. Tenho saudades dos assessores da JOC, do Pe. 
Jansen ... ficava comigo uma tarde, um dia inteiro, 
preparando uma reunião que ia durar duas horas." 

Naquele mesmo ano, 1959, foi realizado em São Paulo um 
Encontro Nacional de Permanentes, que contou com 19 
participantes e a presença de assistentes. Durante uma semana, 
além de enriquecedora troca de experiências, os permanentes, 
vindos de diferentes regiões, passaram por uma necessária 
reciclagem que os preparava para as dificuldades que -já se 
previa -iriam enfrentar. 

Assistentes enfrentam novos desafios 

Inúmeros testemunhos dos militantes, ao longo desta 
história, dão conta do quanto os assistentes significaram na 
sua formação, no seu crescimento como pessoas e como cristãos. 
Eis o que diz Joaquim Arnaldo Albuquerque, Rio de Janeiro
RJ 
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"Na JOC você descobre a parte social e a parte 
espiritual ... Aprendi muito com o Pe. !talo, ele me 
ajudou muito, e não só a mim ... " 

Mas eram poucos os sacerdotes inteiramente liberados 
para o Movimento, o que sempre foi uma grande preocupação 
da JOC. Buscando solucionar esse problema Dom Távora, 
Assistente Nacional, e Bartolo Perez, Presidente Nacional, 
dirigiram veemente apelo aos bispos para que, nas suas 
dioceses, liberassem sacerdotes para a JOC. 

Não bastava, no entanto, nomear assistentes, muitos deles 
jovens sacerdotes. O seminário não os havia preparado para 
essa missão de acompanhamento de jovens trabalhadores. Além 
de mergulhar na realidade operária, eles necessitavam também 
de aprofundar o conhecimento dos fundamentos, do método e 
da mística da JOC. Para tanto, foram promovidas, em várias 
oportunidades, reuniões de estudos específicas para assistentes. 
Em 1959, em Belo Horizonte, por ocasião da 2· Semana de 
·Estudos Nacional, os assistentes, pela convivência que haviam
tido com os jovens trabalhadores, constatavam:

'½ juventude trabalhadora do Brasil, imersa num 
mundo de problemas, vive em condições infra
humanas, no plano material, cultural e social." 

E tendo analisado as razões desta situação, eles concluíam: 

'½ preocupação com tais problemas deve ser parte 
integrante do nosso ministério sacerdotal, de nossa 
vida de sacerdotes, de nossa missa diária,de nossa 
oração e inquietação permanente. À ascensão da 
classe operária, como fenômeno histórico inevitável, 
deveremos estar presentes sacerdotal mente ... " 

"Tal ascensão, a fim de ser autêntica, deverá ser 
realizada pelos próprios trabalhadores, contar 
com a colaboração inteligente e desinteressada de 
todas as classes, abranger todos os aspectos 
humanos e cristãos do problema, ser informada pelo 
espírito evangélico." 
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Ainda como conclusão, discordando do posicionamento de 
alguns membros da hierarquia da Igreja face ao Movimento 
jocista e à classe operária, os assistentes afirmam: 

''Para nós é a JOC a resposta da Igreja aos problemas 
da juventude trabalhadora, a presença da Igreja no 
mundo jovem do trabalho." 

A outro Encontro de Assistentes de Federações de todo o 
Brasil, realizado em 1963, compareceram 80 sacerdotes. 

Se, por um lado, era importante para a formação dos 
militantes a presença do Assistente, por sua vez, os sacerdotes 
que passaram pela JOC dão testemunho do quanto se 
enriqueceram no convívio com os militantes jocistas. Convívio 
que os levou a rever suas posições em relação ao mundo do 
trabalho e que abriu a Igreja à compreensão da vida dos jovens 
trabalhadores. 

�'Não posso esquecer o papel significativo que teve a 
JOC na minha formação pastoral e no meu 
sacerdócio. Em diversas ocasiões e a cada passo novo, 
"num mundo novo a construir", como cantávamos 
tantas vezes, novos estímulos e novos impulsos recebi 
desses grupos de jovens, que desejavam que o Cristo 
Operário fosse conhecido pelos irmãos trabalhadores." 

O "Juventude Trabalhadora" sempre presente 

Cabe fazer referência, mais uma vez, ao jornal "Juventude 
Trabalhadora" distribuído em todo o Brasil. No período 1959-
1963, no contexto de grande agitação social e política, o 
"Juventude Trabalhadora" desempenhou importante papel, não 
só divulgando o Movimento, noticiando fatos e eventos jocistas, 
mas sobretudo abordou temas polêmicos de interesse dos jovens 
trabalhadores que lutavam pelas "!'.'eformas, denunciando 
injustiças e apoiando em seus editoriais as lutas operárias. 
Destacamos algumas manchetes de edições daquele período: 
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"O grito de angústia dos jovens trabalhadores" " ... o 
desemprego e a miséria ... "" ... conflito entre patrões e 
operários - operários querem aumento de salário, os 
patrões querem aumento dos lucros - como resolver?" 
J. T. set.- out. I 59 

"Os jovens trabalhadores têm o direito de viver alegres 
e felizes. Quais as causa$ de tantos problemas?" J. T. 
set-outl 59. 

'�-- No próximo ano o I Congresso Nacional de Jovens 
Trabalhadores ocasião para a juventude 
trabalhadora do Brasil falar de seus problemas às 
autoridades do Brasil" J. T. jul. -ago / 60 

"Unimos nossa voz ao clamor do povo, Cuba sim, 
imperialismo norte-americano, não! Cuba sim, 
imperialismo soviético, não!" J. T. fev. l 61 

O jornal contribuiu também para a formação dos 
militantes, dando-lhes ocasião de exercerem sua militância ao 
enfrentarem situações de risco - inteiramente novas para 
alguns - quando nesse período de grande agitação ousavam, 
tanto moças quanto rapazes, sair às ruas para vender o jornal 
às portas das fábricas e nas estações ferroviárias. Isso lhes 
custou, algumas vezes, serem levados pela polícia até as 
delegacias para, quando menos, prestar esclarecimentos. 

Outro aspecto interessante relativamente ao jornal foram 
os casos de "conquista" para a JOC. "Juventude Trabalhadora" 
interessava aos jovens e lhes dava ocasião de conhecer o 
Movimento e de chegar-se a ele. Dá testemunho dessa conquista 
Ferreirinha, que veio a ocupar alto cargo na direção da JOC 
nacional e mais tarde no Secretariado Internacional. 

" ... comecei a trabalhar no setor téxtil, indústria téxtil, 
quando eu tinha 20 anos; fui "atingido" - como se 
dizia na época- pela militância da JOC, em Joinville, 
na fábrica. O que me convenceu muito a continua�
foram alguns fatos de jovens trabalhadores. Isso foi 
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muito importante, uma história no jornal ''Juventude
Trabalhadora': a história de um jovem da Bahia que
tinha se acidentado no trabalho e através de uma
ação da JOC, da seção, ele conseguiu convencer os
companheiros dele, jovens, a pressionar a empresa
para mudar a máquina e a situação ruim, na qual
ele teve cortado o dedo." "A partir daí comecei a
frequentar as reuniões como simpatizante ... comecei
a levar os jornais ''Juventude Trabalhadora" para a
fábrica': 

TENSÃO REVOLUCIONÁRIA 

Idealista e entusiasta na luta por mais justiça, a juventude 
não se deu conta de que o outro lado estava alerta. Grupos de 
direita, industriais, políticos manifestavam sua preocupação 
com o vulto e o rumo que vinha tomando o movimento de 
protesto que crescia e se exacerbava principalmente nas áreas 
mais industrializadas do Nordeste, São Paulo, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Os militares, mais organizados, tinham de há 
muito seus agentes infiltrados nas empresas, nas universidades, 
nos sindicatos e até na Igreja, para melhor identificar os 
propagadores e seguidores dessas idé'i.as revolucionárias. 
Esperavam apenas o momento oportuno para eliminá-los e com 
eles sufocar o "inimigo", o comunismo. 

Tal como aconteceu a muitos outros, centenas de católicos, 
entre eles alguns padres e bispos foram violentamente atingidos 
pelo golpe militar de abril de 1964. Militantes da JOC, JUC, 
JAC e ACO foram perseguidos, presos, torturados ... 

Joaquim Accioly, dirigente nacional, dá seu testemunho: 

"No trabalho, em Aracaju, fomos atingidos pelo golpe 
militar de 1964, visto que nosso trabalho incomodava 
demais a elite política e os proprietários rurais, 
industriais e usineiros, e acabamos na prisão ... " 

"Foi tudo destruído na época da revolução de 64." 

Mas isso é outra história que será contada mais 
adiante nesta memória. 
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IV 

NOS ANOS 

DA DITADURA MILITAR 

1964-1975 

Lenita Peixoto de Vasconcelos 

Maria Augusta S. Oliveira 
Odette de Azevedo Soares 

Faz escuro, mas eu canto 

porque a manhã vai chegar. 

Thiago de Mello 

O caminho da não violência, no fundo, é o 

mais violento dos caminhos. Só o amor constrói, 

mesmo para este mundo. 

E a JOC é obra de violento amor. 

Alceu Amoroso Lima 
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1964 

Instala-se no país um regime de ditadura violenta 

insensível aos anseios populares 

39 arnaidos na p i_me· 
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UMMOMENTO 
DE GRANDE EFERVESCÊNCIA 

No período de 1964 a 1975, a JOC vivenciou e enfrentou. 
uma forte e corajosa resistência à violenta repressão que se 
abateu sobre o País com o golpe militar de 1

° 

de abril de 1964. 

Encontrava-se então o Movimento jocista num processo 
acelerado de -análise e compreensão mais ampla dos problemas 
brasileiros e de suas causas. Os militantes tomavam consciência 
de que muitos problemas da classe operária eram causados pela 
maneira como o País se tinha desenvolvido historicamente e 
de como estava organizado, privilegiando uma minoria de 
pessoas às custas da grande maioria da população, em 
particular da classe trabalhadora . 

Tal como os demais grupos revolucionários, a JOC criticava 
com maior clareza o capitalismo e as conseqüências de sua falta 
de respeito ao homem, à vida dos jovens trabalhadores. 

O VER - JULGAR - AGIR ajudava os militantes a 
analisarem as causas e estruturas dos problemas da classe 
operária, a resgatarem a dimensão política do Evangelho e 
criticarem as posições reformistas e desenvolvimentistas, 
levando-os, assim, a assumirem aos poucos posições radicais 
de luta revolucionária. 
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Desde o início do Movimento, na década de 1930, os jocistas 
eram, muitas vezes, considerados "pessoas perigosas", as suas 
ações entendidas como "comunismo" e por isso tinham sofrido 
repressões. Mas nada se pode comparar à violência que sofreram 
no tempo da ditadura militar. 

Em 1963 acentuavam-se as posições esquerda e direita 
no Brasil. A esquerda crescendo e exigindo reforma de 
estruturas no País, a direita se mobilizando em defesa de seus 
privilégios, temerosa do poder dos sindicatos e dos perigos do 
comunismo. Tanto mais que a revolução cubana, vitoriosa em 
1959, exercia grande atração sobre aqueles que queriam mudar 
radicalmente a situação. 

Em outubro de 1963 houve em São Paulo uma grande 
paralização, a chamada greve dos 700 mil, vitoriosa em parte 
nas suas reivindicações. 

O Presidente da República, João Goulart, comprometido 
com as reformas, via-se a cada dia mais pressionado. Tentou 
imp�dir conflitos maiores propondo ao Congresso algumas
medidas de mudança, mas todas foram rejeitadas por um 
Con�esso predominantemente conservador. Decidiu, então, 0

�residente passar à confrontação direta, dando apoio radical
as �eformas de base (principalmente a reforma agrária), por
me10 de decretos, e a incentivar as mobilizações de massa. Ao 
pretender desse modo dar uma demonstração de força do 
governo, Jango, em 1964, participou pessoalmente no Rio de 
Janeiro do grande Comício da Central, em frente à estação da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, em 13 de março, com a 
presença de 200 mil pessoas; em 25 de março deu seu apoio à 
concentração de 2 mil marinheiros que reivindicavam direitos 
e melhores v_encimentos e protestavam contra o mandado de 
pris�o (e�pedido em 24 de-março) de líderes da Associação dos
Marmhe1ros acusados de subversão contra autoridades da 
hierarquia militar; em 30 de março, esteve presente na 
assembléia dos sargentos da Polícia Militar, onde fez um 
discurso pró-reformas. 
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A direita também se afirmava. Já em outubro de 1963,

em Pernambuco, o 4° Exército reprimira violentamente uma

manifestação das Ligas Camponesas. Em São Paulo, no dia 19

de março de 1964, urna ala católica da classe média realiza a

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com a presença
de 500 mil pessoas. 

O apoio de João Goulart aos líderes sindicais desencadeou

os primeiros movimentos do golpe dos militares, temerosos de

que o presidente viesse a conduzir o País rumo a uma República

Sindicalista, ou, pior ainda, ao comunismo, a exemplo do que

acontecera em Cuba. 

O golpe de 1
° 

de abril de 1964 

O golpe partiu de Minas Gerais. Apoiado pelo governador

mineiro, Magalhães Pinto- que lança um manifesto justificando

o golpe "contra a subversão e o comunismo"-, o general Olímpio

Mourão Filho mobiliza suas tropas sediadas em Juiz de Fora e

se dirige ao Rio de Janeiro, no dia 31 de março, a fim de depor

João Goulart. 

Segue-se de imediato a adesão do 2º Exército de São Paulo, 

do Comando do Nordeste e de alguns Estados do Sul. Ao Exército

se unem a Marinha e a Aeronáutica. Também não faltou o apoio

político e civil vindo da União Democrática Nacional (UDN),

partido essencialmente conservador, assim como o de

governadores de Estados. 

Alguns grupos ensaiaram uma reação de defesa do

presidente da República. O Comando Geral de Trabalhadores

- CGT lançou uma ordem de greve geral em todo o País. O

governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, esboçou uma

resistência, mas já estavam sendo presos os principais líderes

populares. 
Em 1 º de abril João Goulart voltou a Brasília, recusou-se 

a renunciar, mas, para "evitar qualquer ação que provocasse 
derramamento de sangue", não opôs resistência aos militares; 
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viajou de Brasília para Porto Alegre e em 4 de abril se asilou 
no Uruguai. O presidente do Senado declara vaga a Presidência 
da República, assumindo o cargo o presidente da Câmara, 
Ranieri Mazzili. 

Os militares, em 11 de abril de 1964, indicam ao Congresso 
como seu candidato o general Castelo Branco que, concorrendo 
com outros militares, é eleito presidente provisório. Já antes o 
Congresso havia aprovado o Ato Institucional no. 1 que 
suspendia imunidades parlamentares e autorizava o Executivo 
a cassar deputados, a demitir funcionários e a prender todo 
elemento "perigoso para a Segurança Nacional". 

A Doutrina da Segurança Nacional 

O golpe militar de 1964 instalou no Brasil o primeiro 
Estado de Segurança Nacional da América Latina, o que deu 
início a uma mudança profunda na política do continente. 

A Doutrina da Segurança Nacional era uma ideologia que 
nasceu para fazer frente à ideologia comunista e ganhou força 
depois da 2· Guerra Mundial (1939-1945). Em plena guerra 
fria (Estados Unidos contra U.R.S.S.) e face à revolução cubana, 
à guerra do Vietnã, à multiplicação de movimentos 
revolucionários, era preciso opor um novo poder para conter o 
invasor que crescia nos países da América Latina: o comunismo. 
Dentro dessa visão, o inimigo estava "dentro de casa", era 
interno, e cabia aos militares combatê-lo por todos os meios. 
Afirmava ainda essa ideologia que "a nação não é o povo, a 
nação é a elite no poder", no caso os próprios militares que se 
atribuíam poderes excepcionais como em tempo de guerra. Esta 
doutrina era ministrada em cursos para oficiais e civis na Escola 
Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, segundo o modelo dos 
cursos do National War College dos Estados Unidos. 

Foi com esta justificativa que os militares brasileiros 
tomaram o poder e impuseram uma ditadura, abrindo o 
caminho para a onda de golpes e ditaduras implantadas·poucos 
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anos mais tarde no Chile, na Argentina, no Uruguai e na Bolívia, 
todos com base na mesma doutrina e exercendo a mesma 
repressão, opondo-se aos ideais de libertação das condições de 
pobreza dos países latino-americanos. 

Surpresa e perplexidade 

A facilidade com que o movimento militar conseguiu 
abortar as tentativas de reação em todo o País evidenciou a 
organização da direita brasileira, atenta ao crescimento da 
esquerda e pronta para atuar no momento oportuno. O golpe 
pegou de surpresa os grupos empenhados nas mudanças 
político-sociais que acreditavam firmemente na força popular 
em expansão. 

Assim como para outros, para a JOC o primeiro momento 
foi de indefinição e perplexidade. Muitos não perceberam o que 
estava realmente acontecendo. 

''No dia r de abril estávamos num sítio numa reunião

do Regional do MAPICE (Maranhão, Piaui, Ceará).

De manhã a gente soube que alguma coisa estranha

estava acontecendo no Brasil. O vizinho do outro lado

da rua tinha um rádio e alguns de nós foram lá e

escutaram as notícias. E até a noite a gente estava
+. t ,, confusa, não sabia se o golpe era a 1avor ou con ra. 

_ 
-

Conta Pe. Manoel de Jesus Araujo Soares, entao

assistente do MAPICE. 

Outros ficaram aturdidos, procurando entender o que se 
passava: 

"Nós não percebíamos muito mas saímos na rua, ali 
pela Central do Brasil, vimos tanques por todo lado ... " 

Alguns apreenderam logo a gravidade da situação, c�mo
atesta esta declaração do dirigente nacional Geraldo Francisco 
Barbosa, o Tchó, no mesmo dia: 
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''Eu vou botar uma tarja preta aqui na manga da
camisa, vou sair por aí, porque a classe operária, os
trabalhadores vão entrar de vítima. Não é bom isso
para o Brasil." 

Logo a tristeza invadiu tudo. Começava um longo período
de caça às bruxas que "destruiu o sonho de muitos jovens".

Uma primeira onda de violência e repressão

De imediato, nos primeiros dias, desencadeou-se aviolên�ia contra os sindicatos, parlamentares, partidos políticose movimentos populares de educação de base. O governador dePer1:ambuco, Miguel Arraes, é preso; a sede da UNE (UniãoNac10nal dos Estudantes) no Rio de Janeiro é incendiada· sãoocupados os sindicatos rurais e todos os postos das LigasCamponesas do Nordeste; cassados 441 parlamentaresestaduais e federais. Centenas de professores e funcionáriospúblicos são demitidos sem nenhum direito de defesa.

. A JOC também foi atingida, participando desse períodode mcerteza e sofrimento. A perseguição foi particularmentedura no Estado de Minas Gerais. Antônio Vitor da Silva então
, . ' secretar10 da Federação da JOC em Belo Horizonte, conta:
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''Na tarde de r de abril, a sede da nossa JOC foi
invadida por um grupo civil armado, composto de
radicais de direita, portando faixas nos braços à moda
nazista. Delaney, eu e mais dois fomos presos e
encaminhados para o DOPS, onde fomos interrogados
e trancafiados sem motivo que justificasse isso, exceto
a completa falência do estado de direito naquele dia ... "

Em outro depoimento ele confirma: 
"Grupos radicais de direita, em Belo Horizonte,
escudados na polícia política e envolvidos na histeria

coletiva anti-comunista, saíram às ruas armados, 
cheios de ódio e ávidos de forra. Prendiam e 
encarceravam pessoas, taxando-as de subversivas e 
comunistas ... Muitos patrões aproveitaram para se 
livrar de empregados incômodos, sem necessidade de 
pagar as devidas indenizações." 

O Pe. Nelson Queiroz, então assistente da JOC em Minas 
Gerais, relata: 

"No dia r de abril de 1964, cheguei em casa lá pelas 
18 horas. Encontrei dois recados, um do Bispo dizendo 
que me cuidasse, outro das moças dizendo que a sede 
tinha sido invadida, lacrada e quatro dos rapazes 
estavam presos. Engrenei a lambreta e fui encontrá
los no DOPS. Argumentei com o delegado que eram 
rapazes de base que tinham ido à sede por conta da 
organização de um passeio .. .' Não quis soltar os 
rapazes. Sentei-me no chão do corredor. Lá pela meia
noite o delegado me encontrou: "O que é que o sr. está 
fazendo aqui?" "Estou esperando o amanhã pois o sr . 
disse que soltaria a turma; se eles podem ficar aqui 

na delegacia eu também posso." Em dez minutos 
soltou três, segurou apenas o Delaney ... " 

Ainda de Minas Gerais, depoimento de Maria Otília 
Amorim diz bem do clima de medo que se implantou: 

"Fui presidente da JOC de 1960 até 1964, quando 

tudo acabou aqui em Curvelo. Com o golpe perdi o 

que tinha do nosso trabalho na JOC. Naquela época 

a polícia procurava tudo que era ligado ao 

Movimento, minha mãe queimou tudo ... apavorada 

ao saber dos meus amigos que foram presos." 

José Gomes Pimenta, o Dazinho, operário nas minas de 
ouro de Nova Lima desde seus 16 anos, militantejocista e depois 
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da ACO, então dirigente sindical e deputado pelo Partido 
Democrata Cristão (PDC), conta como foi preso sob a acusação 
de ser comunista: 

"Quando cheguei lá (na Assembléia) achei realmente 
esquisito, porque tinha um horror de policial fardado 
e a paisana ... eles ficaram lá fora indóceis, querendo 
me pegar. Então eu pulei a janela, pulei no telhado ... 
Lá - eu fui embora para a casa do Padre Aguinaldo. 
Aí me prenderam. Cheguei a ser torturado ... A cela 
devia ter 16 metros quadrados, setenta pessoas, 
deitavam umas e ficavam outras em pé." 

Dom Tiago Way, bispo de Santarém, no Pará, grande 
animador da JOC no Norte, receoso pelos jocistas em face das 
notícias que lhe chegavam, aconselhou suspender o Movimento. 
Assim comentam os militantes Maria Adail Picanço Pinheiro e 
Antonio Lopes Bastos: 

''Para mim o momento mais triste da JOC foi quando 
fomos chamados pelo Bispo e informados de que o 
nosso movimento estava sendo visto pelas autoridades 
como um movimento contra o governo ... " 

''Dom Tiago achou por bem pararmos até passar esta 
fase. E foi então o fim, parou de uma vez ... " 

A JOC Nacional reage confiante 

Apesar de tudo, a JOC Nacional procurou continuar o seu 
trabalho. Preocupados com as notícias de repressão que 
chegavam de todo o País, Antonio Emanuel da Silva e Antonia 
Leda Lopez, em nome das Equipes Nacionais da JOC e JOCF, 
enviam, em 10 de abril, a todos os dirigentes e militantes, uma 
carta circular na qual, ainda perplexos diante dos 
acontecimentos, reafirmam o caráter da JOC como Movimento 
da Igreja, o seu compromisso com o Evangelho. 
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'� .. Devemos portanto estar engajados, segundo nossa 
vocação, na política, no movimento operário, como 
militantes ... O emprego do método Ver, Julgar e Agir 
dirá o que cada um deve fazer em qualquer hora e 
lugar, como vem sendo desde a fundação do nosso 
movimento há mais de 30 anos ... " 

" ... A JOC do Brasil está unida e cada vez mais 
vivificada em seus ideais e assim continuará firme 
todas as atividades: reuniões de· militantes, reuniões 
gerais, reuniões de comitê, como também nossos dias 
de estudo federais e locais. Nada parou e, se parou, 
já está novamente em movimento." 

Mas, como não podia deixar de ser, e apesar da firmeza e 
coragem de seus dirigentes e assistentes, a organização da JOC 
foi afetada. Em alguns lugares, as reuniões não eram 
permitidas, os encontros tiveram de ser cancelados e, em outros, 
a Igreja l9cal achou prudente encerrar, pelo menos 
provisoriamente, as atividades do Movimento. Naquele ano de 
1964 o Encontro Nacional não pôde ser realizado. 

Dinalva Ramos Vianna, dirigente do MAPICE, na ocasião 
em Teresina-PI, relata: 

" ... Fomos obrigados a suspender todos os nossos 
trabalhos .. Não podíamos conversár nem nos 
encontrar e muito menos fazer reunião. Pedi ao Bispo 
para voltar para o Recife, mas fui impedida de sair 
da cidade. Posso dizer que fiquei exilada em Teresina 
de abril a novembro quando voltei para Recife ... " 

João Batista de Oliveira, da JOC de Natal-RN, conta: 

" ... Gostava de sair com a turma aos domingos, 
vendendo o nosso jornal ... Num domingo de 1964 fomos 
presos com todos os jornais ... Continuamos até 1 �65. 
Com as prisões dos trabalhadores, a turma foi se 
dispersando e tudo acabou, mas deixou em cada um 
que viveu o seu ideal a chama que nunca se apaga." 
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A Igreja e o golpe militar 

-�m face da surpresa e receosos da ameaça comunista que
os m1htares apontam, os bispos não tomam de imediato uma 
posição coletiva oficial da Igreja. Apenas nas bases em diversas 
dioceses, bispos e padres assistentes da Ação' Católica se 
solidarizam com os militantes perseguidos e presos. Alguns 
deles são também atingidos pela violência, acusados de 
comunistas, de insuflar a rebelião nos leigos. 

�ara os militares, a Igreja neste momento não era oposição. 
Consideravam-na como uma força aliada, mas fraca, diziam 
eles: p�ecisava de ajuda para não se deixar infiltrar pelos 
comumstas. 
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NOVOS RUMOS DA IGREJA 

Vaticano II e Medellin 

Convocado pelo Papa João XXIII, realizou-se de 1962 a 
1965 o Concílio Vatican9 II que reuniu os Bispos do mundo 
inteiro, em quatro sessões de dois meses cada uma. 

O Concílio abriu a Igreja para grandes mudanças. 
Anunciou uma Igreja nova, voltada para o mundo, para o 
sofrimento e alegrias dos homens, aberta ao diálogo e ao 
confronto com as grandes transformações políticas, culturais, 
econômicas e sociais da época. E ainda uma Igreja comunhão, 
uma Igreja comunidade - povo de Deus, que a fé em Jesus 
Cristo leva a caminhar junto, e com outros, a serviço da 
humanidade. Sua meta é o Reino de Deus, a que são chamados 
cristãos, judeus, mulçumanos, e todos aqueles que buscam a 
verdade, a justiça, o amor. Também no Concílio foram 
condenadas as grandes e chocàntes diferenças sociais entre 
países ricos e países pobres _: os desenvolvidos e os 
subdesenvolvidos. 

Fato notável foi a presença de leigos, como auditores- entre 
eles dois presidentes internacionais da JOC, Pat Keegan da 
Inglaterra e Bartolo Perez do Brasil- e ainda 15 mulheres, leigas 
e religiosas. Certamente um reconhecimento da necessária 
participação dos leigos neste processo de renovação da Igreja. 
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Para melhor adaptar as conclusões do ConcílioVaticano 
II à América Latina, foi convocada a 2· Conferência Episcopal 
Latino-americana - a Conferência de Medellin (Colômbia), que 
se reuniu de 27 de agosto a 16 de setembro de 1968. O Papa 
João XXIII lançara um apelo aos bispos da América Latina: 
"Mostrem aos governantes e a todos os responsáveis a urgência 
de reformas estruturais e de um esforço de promoção das massas 
subdesenvolvidas ... Que o conjunto da Igreja coopere no esforço 
da promoção humana e dele participe ativamente." 

Na Conferência de Medellin os Bisp9s latino-americanos 
reconheceram e denunciaram a miséria do povo explorado e 
lançaram a Igreja no caminho da "opção preferencial pelos 
pobres" -os empobrecidos e excluídos da sociedade. 

Uma intensa preparação - reuniões, encontros, seminários 
-fundamentou os relatórios e testemunhos sobre as esperanças
e os sofrimentos dos seus povos, que bispos, padres e leigos
levaram à Conferência. São exemplos dessa movimentação
preparatória:

a declaração, em agosto de 1967, de 17 bispos da América do 
Sul, entre eles 8 brasileiros (inclusive Dom Antônio Fragoso 
e Dom Cândido Padim), na qual expõem os problemas de 
evangelização nas suas respectivas regiões e pregam a 
necessidade de a Igreja se desvincular do capitalismo. 

um Encontro na Argentina, em 27 de junho de 1968, que 
reuniu 600 assessores da Ação Católica de jovens e adultos, 
dos quais 235 brasileiros, onde foi elaborado um documento 
para Medellin. 

Foi na Conferência de Medellin que se formulou a teologia 
da libertação, "uma opção política, ética e evangélica que parte 
da justiça e da prática dos cristãos pela libertação dos povos 
oprimidos. Ela toma o pobre como centro de suas reflexões e 
abre o diálogo e a discussão em torno do socialismo". Essa 
prática dos cristãos reflete especialmente a experiência 'da JOC, 
com seu método Ver-Julgar-Agir, e das Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs), já então largamente implantadas na maioria 
dos países latino-americanos. 
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A presença do sucessor de João XXIII, o Papa Paulo VI, 
pela primeira vez na América Latina na se�são de abert�ra, 
demonstrou a importância dessa Conferência para a IgreJa e 
para o povo do nosso continente. 

A Igreja do Brasil na década de 1960 

Em 1963, católicos, mais especificamente os da Ação 
Católica, passaram a um maior engajamento social e polític?, 
atraídos pelas propostas socialistas, consideradas por eles mais 
adequadas para a eliminação da pobreza no Brasil. 

Na mesma época, o Secretário-geral da Conferência 
Nacional dos Bispos (CNBB), Dom Helder Câmara, sofria 
críticas acusado de esquerdista por defender os pobres e dar 
apoio às reformas de base preconizadas pelo governo João 
Goulart. Outros bispos jovens, sobretudo do Nordeste e na 
maioria ex-assistentes da Ação Católica, tomavam posições 
semelhantes no seio da CNBB. Sendo ou não da região, eles 
ficaram conhecidos como o grupo dos ''bispos nordestinos". 

Bastante corajosa e engajada é a posição assumida pela

CNBB na sua Mensagem de 1963: 
. . . ninguém desconhece o clamor das massas que, 
martirizadas pelo espectro da fome; vão chegan�o
aqui e acolá às raias do desespero ... E dever da IgreJa 
declarar abertamente que uma mudança de 
estruturas em vista do desenvolvimento é um 
imperativo crescente de sua própria missão de pregar 
a Verdade, essa verdade que vem do Evangelho e está 
nos documentos pontifícios, especialmente na Mater 
et Magistra e na Pacem in Terris". 

Mas não eram apenas palavras. No Nordeste do País, 
tocados p�la crescente pobreza de seu povo, bispos, d� r?gião
·passam da denúncia à mobilização. A questão. agrana e sua
primeira preocupação. Dom Eugênio Salles, Bispo de Natal-
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RN, e outros protestam contra a exploração dos trabalhadores 
rurais e apoiam sua ação sindical, inclusive incentivando a 
organização de novos sindicatos. Em outros Estados do sul, 
bispos seguem o exemplo nordestino, como no Paraná onde foi 
criada a Frente Agrária. 

Uma iniciativa da Igreja, também voltada para o meio 
popular, foi a criação do MEB - Movimento de Educação de 
Base, idealizado por Dom José Távora, primeiro Assistente 
Nacional da JOC e bispo de Aracaju. A exemplo do que já se 
havia feito na diocese de Natal-RN, o MEB leva à população 
rural educação e conscientização, através de suas escolas 
radiofônicas. Em fevereiro de 1964, esse movimento é acusado 
pelo governador da Guanabara, Carlos Lacerda, de "armadilha 
psicológica" e seu livro de leitura ''Viver é Lutar" é apreendido 
pela Polícia Política. 

No ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), em 
São Paulo, área de grande concentração industrial onde a JOC 
e a Ação Católica Operária -ACO atuavam forte no movimento 
sindical, um bispo jovem e dinâmico, Dom Jorge Marcos de 
Oliveira, se solidariza com os operários, apoia suas greves, 
participa de reuniões, debates e concentrações. Em carta ao 
presidente Castelo Branco, em 1964, ele protesta contra a 
proibição de greves. 

Toda essa mobilização por parte de leigos, padres e bispos 
em favor do povo não é tranquila. Há divergências, oposição, 
choques, divisão. Especialmente os católicos das altas camadas 
da burguesia reforçam a sua posição tradicional. Opõem-se a· 
qualquer renovação da Igreja, temem as idéias socialistas. O 
medo do comunismo leva-os a se opor aos militantes da Ação 
Católica, mais diretamente aos jocistas de quem desconfiam, e 
combatem sua ação apostólica nos bairros, nas fábricas, nos 
sindicatos. 

Uma ala da direita radical cria a TFP-Tradição, Família 
e Propriedade - que organiza campanhas contra o que chamam 
de infiltração comunista na Igreja. Essas tendências de direita 
se acentuam e se reforçam com o golpe de 1964. 
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OS MILITARES NO PODER 

Generais linha dura e moderados 

Os militares estavam divididos em duas grandes 
tendências. 

A "ala dura" desconfiava de todos os políticos. Considerava
que os militares deviam tomar o poder sem limite de tempo e

governar com mão férrea, calando e eliminando todos aqueles
·que resistissem.

A posição dos "moderados" era que deviam tomar o po�er
somente para "restabelecer a ordem" e supri�ir a ação nociva
dos elementos "subversivos" infiltrados em diferentes setores
da sociedade: parlamentares, funcionários públicos, estudantes,
operários, membros da Igreja. E, uma vez feita essa "limpeza",
a sociedade voltaria à tranquilidade e o poder devia se.r
devolvido aos civis.

Em abril de 1964, prevaleceu a tendência moderada à qual
pertencia o general Castelo Branco que, ao mesmo t�mpo que
desencadeava a repressão, marcou eleições para abril de 1965
(adiadas depois para 1967), cassou mandatos, mas deixou aberto
o Congresso e permitiu a liberdade de imprensa.
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As medidas econômicas e políticas 

do governo Castelo Branco 

A idéia do grupo vitorioso era romper com o passado e, 
reforçando ainda o poder do Estado, fazer o Brasil entrar numa 
nova era de desenvolvimento por meio de soluções técnicas que 
só eles, os militares, podiam impor, pela força se preciso, por 
não estarem "contaminados" pela política e terem as mãos livres, 
depois de esmagada a oposição. 

Convictos de seu poder, passaram à ação. Para combater 
a inflação alta e aumentar os recursos do Estado, eliminaram 
os subsídios para o trigo e o petróleo, o que provocou forte 
aumento do custo de VIda e baixou o valor real dos salários. 
Suprimiram o direito de greve, foi criado o FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) que extinguiu a estabilidade 
no emprego. Os sindicatos mais ativos foram ocupados por 
interventores. Para o campo, sob protesto dos proprietários 
ruralistas, aprovaram o Estatuto da Terra, com medidas 
razoáveis, mas que nunca foram aplicadas. 

No campo político passaram a funcion1:1r apenas dois 
partidos: a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), a favor do 
governo, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 
supostamente de "oposição". Os demais partidos foram extintos. 

Todas essas medidas tomfl.das por meio de Atos 
Institucionais (1,2,3 e 4) não passaram pelo Congresso, mantido 
aberto apenas para salvar as aparências. 

Os mais prejudicados foram os trabalhadores. Com os 
sindicatos sob intervenção e os principais líderes, operários e 
políticos, presos ou cassados, tornou-se impossível organizar 
qualquer tipo de reação. 

As medidas econômicas restritivas, assim como a violência 
da repressão, iam causando descontentamento em muita gente 
que, a princípio, havia apoiado a "revolução" dos militares. 
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O SNI e os Inquéritos Policial-Militares (1PM) 

A repressão se institucionalizou com a criação do Serviço 
Nacional de Informações (SNI) cujo objetivo era "coletar e 
analisar informações pertinentes à segurança nacional, à 
contra-informação e à informação de subversão interna". Tem 
início então a "operação limpeza" contra os "inimigos", acusados 
de crimes contra a ordem e o Estado. Instauraram-se os 
Inquéritos Policial-Militares (1PM) aos quais os presos e 
qualquer pessoa suspeita deviam responder. 

A violência que já havia sido desencadeada pelas Forças 
Armadas e autoridades locais em diversas regiões do País 
passou assim a ser reconhecida e "legitimada" pelo Governo 
Central. Perseguições, denúncias, interrogatórios e prisões se 
estenderam Brasil afora. 

Na JOC, depois das perseguições e atentados aos jocistas 
e antigos jocistas nos primeiros dias após o golpe, outros 
militantes de todas as regiões do País foram intimados a depor 
nos IPM. Os interrogatórios visavam saber que ligação tinha a 
JOC com a esquerda, com os comunistas. Não estaria ela 
infiltrada por estes? 

Aconteceu em Belo Horizonte-MG, como relata Nelson de 
Araujo Queiroz, ex-assistente da JOC: 

"No bairro Cidade Jardim, uma jocista foi interrogada na 
sala de visitas de um colégio de freiras onde trabalhava. - '-Você 
é da direita ou da esquerda?" - "Eu não entendo nada disso, seu 
moço, só sei que eu sou da Igreja e a Igreja não é da direita nem 
da esquerda é do Alto ... " 

PM: 
Outra militante, em Sete Lagoas-MG, também depôs na 

,-:_ Vocês se reuniam para falar dos patrões? 

- Não seu doutor, a gente se reunia para estudar os
problemas dos jovens ...

- Por que o Pe. Mario ia lá, para ensinar política?
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- Não senhor, o Pe. Mário vinha explicar para nós o
Evangelho, porque o patrão ... se não fosse o
Evangelho, o que a gente podia fazer com um cara
desses?

Sentindo que perdia terreno, o delegado bateu com o 
punho na mesa e gritou: - Mas vocês faziam reunião 
no escuro, moças e rapazes?! 

E a escurinha retrucou: - No escuro? O sr. já pensou, 
eu no escuro? 

Seguiram-se risos na delegacia." 

De Recife-PE, uma dirigente relata: 

''Fomos confundidos como comunistas. Os militares 
deram uma batida na casa dos permanentes da Ação 
Católica. Reviraram tudo e nos levaram para depor ... 
Passamos a noite detidos. Foi uma longa noite de 
vigília, fome e interrogatórios. De madrugada, graças 
à intervenção de D. Helder Câmara, fomos liberados." 

' 

NOVOS DESAFIOS 

A JOC resiste 
' 

Apesar de tudo, a JOC continua como movimento 

organizado na maioria dos Estados, mantendo seus trabalhos 

num clima de cuidados, coragem e esperança. 

''Não era fácil mas enfrentávamos porque havia um 
ideal em nossas vidas e precisávamos lutar contra as 
injustiças. Quantas vezes a polícia vinha ao nosso 
encalço e tínhamos que nos desfazer dos panfletos e 
alguns livros, até queimá-los. Tínhamos medo de ser 
presas e torturadas." - Depoimento de Darcy Gomes, 

São Paulo,SP. 

Relata também Valter Alves Tavares, de São Paulo, que 

conheceu a JOC em 1967: 

"Os militantes da JOC passaram a me acompanhar, 
dando-me informações e documentos e, aos poucos, 
falando da JOC ... Fui realizando minhas ações: um 
dia, num piquenique convidei meus companheiros e 
juntos discutimos a questão das horas extras, durante 
uma hora sentados em baixo de uma árvore. Consegui 
fazer com os outros o que fizeram comigo ... levar a 
refletir e não induzir, atitude para mim de valor e 
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que não encontrei em outros movimentos ao longo da 
vida ... Mas vivíamos num clima permanente de terror, 
de insegurança, de cuidado com os locais de reuniões 

,

com as listas de telefones que poderiam ser 
apreendidas no caso de eventual prisão. Eu mesmo 
passei pela experiência de ser interrogado por um 
órgão de repressão ... Aos poucos as reuniões tiveram 
que ir se espaçando." 

De Porto Alegre- RS- Eva Cardoso Moraes: 

''Algumas domésticas foram chamadas a depor no 
Quartel Geral do Exército. Nenhuma foi presa, só nos 
aterrorizaram. Por causa disso não nos reunimos 
mais na semana, mas não houve desistência." 

Em São Paulo, Neyde Kulpa Biyoux, conta: 

"Tinha um detetive na porta de casa, queriam me 
pegar. Fiquei muito tempo sem poder dormir na minha 
casa. Mesmo com muito medo nos reuníamos nas casas 
dos jocistas. Antes da reunião cantávamos parabéns, 
como se fosse aniversário, para despistar as suspeitas." 

Lenira Maria de Carvalho, de Recife-PE: 

"Em 1964, com o golpe militar, muita gente presa, 
nosso assistente teve que sair do País... Tive que 
mudar de emprego onde trabalhava há 16 anos." 

Ameaçada, vigiada, impedida de se reunir, a JOC, mesmo 
com dificuldades, foi se mantendo nas bases; os militantes 
usavam artifícios e camuflavam as reuniões, mas eram muitas 
vezes obrigados a suspendê-las. 

Conforme Pe. Agostinho Pretto, então Assistente Nacional, 
a JOC desde 1964 foi objeto de preocupação e desconfiança por 
parte dos militares, porque - segundo ele: 
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"havia, já àquela época, um mapeamento completo 
das seções da JOC em todo o Brasil. De início eles 
não entraram logo contra os jocistas; entraram de 
cheio contra a AP-Ação Popular e contra os 
universitários, atingindo mais a JEC e a JUC. Depois 
chamaram os jocistas para depor, lacraram sedes ... 
Estávamos nesse momento numa semi
clandestinidade. " 

Busca de novos rumos 

Alguns dirigentes e assistentes da JOC aprofundam seus 
estudos. Passam a considerar fortemente a necessidade de 
mudanças estruturais que levem a uma transformação social 
no País. Condenam o sistema capitalista e criticam a Igreja 
institucional por não assumir de imediato posição contra o golpe 
e suas violências. 

A partir de um Encontro em Friburgo-RJ, em julho de 
1965, num esforço de rearticulação do movimento, essa 
consciência se estendeu aos jocistas dos Estados, aos Regionais 
e às Federações, à base do Movimento. Esse Encontro marcou 
significativamente e definiu novos rumos para a JOC. 

Reunidos num Encontro em outubro de 1967, em Vinhedo
SP, assistentes da JOC, da JOCF e daACO ressaltam seu papel 
junto aos militantes nesse momento histórico: encorajar o 
engajamento dos jovens, alimentar a sua Fé, incentivar o seu 
comprometimento cada vez maior na luta, pela libertação da 
classe operária. Essas conclusões dos assistentes significam um 
novo posicionamento da Igreja, então mais aberta e mais 
próxima do povo. 

3
° 

Conselho Mundial da JOC, em Bangkok 

O 3º 

Conselho Mundial, realizado em dezembro de 1965, 
em Bangkok, Tailândia, país da Ásia onde a JOC começava a 
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se estender, contou com 260 delegados de 69 países e com o 
importante apoio da presença de Cardijn. 

Apesar do clima político bastante desfavorável, a JOC 
brasileira, graças a uma corajosa campanha financeira da base, 
pôde enviar ao Conselho dois elementos da Equipe Nacional, 
Maria Irony Bezerra Cardoso e José Domingos Cardoso 
(Ferreirinha), assim como o assistente Pe. Agostinho Pretto. 

Durante as reuniões os delegados latino-americanos, que 
viviam nos seus países graves crises políticas e um processo de 
lutas e transformações sociais, insistiram em que fossem 
discutidos no Conselho temas sócio-políticos, tais como: 

o sistema econômico que coloca os trabalhadores a serviço
do lucro e da produção;

as condições que facilitam o desenvolvimento desse sistema; 

a falta de solidariedade entre os trabalhadores que fomenta 
a exploração. 

Por seu lado, os delegados asiáticos, considerando serem 
os católicos minoria no continente, propuseram que a JOC 
começasse a se abrir aos não-católicos- muçulmanos, budistas 
e não-crentes. 

Dando seqüência ao inquérito do período anterior sobre o 
trabalho, foi lançado para os 4 anos seguintes um inquérito 
mundial sobre o tempo livre dos jovens trabalhadores. Esses 
inquéritos em nível internacional tinham por objetivo 
"contribuir para uma unidade maior entre os movimentos 
jocistas do mundo inteiro". 

Os delegados do Brasil voltaram fortalecidos com os 
resultados do Conselho e o contacto com os delegados de outros 
países. Logo começaram a desenvolver nas bases, tanto quanto 
possível, a reflexão sobre as questões estudadas em Bangkok, 
e lançaram o inquérito sobre o tempo livre. Além de movimentar 
os jocistas em muitas regiões do Brasil, essa foi uma excelente 
oportunidade de articulação dos dirigentes com suas respectivas 
bases. 
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O Manifesto da JOC em 1967 

Neste documento, a JOC, de início, se manifesta solidária 
com a Ação Católica Operária (ACO) pelo seu corajoso 
documento "Nordeste Desenvolvimento sem Justiça", de 1

° 

de 
maio de 1967, em que denuncia "a política de desenvolvimento 

e a situação de injustiça que humilha, espezinha e degrada o 
homem". Solidariza-se também com a Juventude Agrária 
Católica (JAC) que no seu Manifesto de 26 de maio do mesm0 
ano clama: "Pertencemos a uma classe marginalizada. As 
grandes decisões econômicas e políticas do País ignoram o 

homem do campo, especialmente os jovens". 

O manifesto jocista, baseado nas conclusões do inquérito 
sobre o tempo livre dos jovens trabalhadores, expõe as condições 
de vida dos jovens, que não lhes deixam tempo livre: 2 a 3 horas 
de trabalho extra por dia; intervalo insuficiente para refeições; 
ausência de férias que são obrigados a "vender" ou que lhes são 
simplesmente negadas; precariedade, insuficiência e desconforto 
dos transportes públicos; quanto às domésticas, não têm sequer 
horário de trabalho. Como conseqüência esgotamento fisico e 
nervoso, impossibilidade de estudar, de ter vida social, de viver 
plenamente a sua religião. São também apresentadas as causas 
dessa situação: falta de fiscalização por parte do Ministério do 
Trabalho; falta de liberdade dos sindicatos; lucro e produção 
sempre colocados em primeiro lugar. 

O Documento condena o Governo por permitir o trabalho 
de menores de 12 anos e, quanto ao salário mínimo, reclama 
que não atende às necessidades reais ''porque não se vive do 

· mínimo, mas do necessário". Denuncia ainda a repressão, a
tortura e o terrorismo da ditadura militar.

A JOC expressa sua confiança nos jovens trabalhadores e 
os convoca a lutarem unidos. E lembra Edu Lobo: 

"Toma decisão, aleluia! 
Que um dia o céu vai mudar, 
Quem vive a vida da gente, 

Tem que se arriscar ... " 
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Cita ainda a frase de Card.ijn: "Ai daqueles que abusarem 
de um só jovem trabalhador, uma só jovem trabalhadora, por 
estarem abusando do próprio Deus" 

O Conselho Nacional de 1968- Radicalização 

A partir de 1965 e até 1968 os Encontros Nacionais da 
JOC voltaram a ser regulares. O programa e o objetivo dos 
Conselhos Nacionais buscavam um caminho: 

''Avaliar a ação desenvolvida durante o ano e, em 

face da crise do País e da crise interna do Movimento, 
assumir uma linha que correspondesse ao 
compromisso da JOC com a classe operária e que 

desse segurança aos militantes na ação." 

A cada ano o Movimento jocista se politizava mais. Nas 
revisões de vida, os jocistas estudavam as causas estruturais 
dos problemas dos jovens trabalhadores. Descobriam .a 
dimensão política desses problemas. Constatavam que não era 
suficiente o enfrentamento ao patrão mas necessária também 
uma ação mais ampla de caráter político. 

Essa posição culminou no Conselho Nacional de junho de 
1968, em Recife, que contou com mais de 70 participantes, entre 
eles dirigentes da JOC da América Latina - Paraguai, 
Argentina, Uruguai e países da América Central. 

Tal como em quase todos os Conselhos Nacionais, também 
este foi precedido de um Seminário visando ajudar os 
participantes a fazerem a sua avaliação. Na ocasião, membros 
da Ação Popular - movimento político criado por membros da 
JUC - convidados, expuseram uma visão histórica da classe 
operária, utilizando a análise marxista e a conseqüente 
exigência de uma luta revolucionária contra o capitalismo. 

Esses estudos levaram os participantes do Conselho a se 
interrogarem: "A ação que realizamos na JOC corresponde aos 

problemas e aspirações da juventude trabalhadora? Ao caráter 
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educativo e apostólico forte da JOC não será preciso hoje também 
acrescentar o caráter político? As exigências de uma ação mais 
radical serão compatíveis com um movimento de Igreja?" 

Não foi fácil tomar decisões. Houve discussões e 
divergências, "muito sofrimento", diz uma jocista. 

As conclusões, expressas no "Documento Amarelo" (assim 
chamado por ter sido impresso em papel desta côr), reafirmaram 
a JOC como movimento de evangelização da juventude 
trabalhadora e que educa através da ação, mas também 
afirmaram que "é necessário superar o capitalismo e lutar por 
um sistema socialista". 

Ao ser divulgado, este documento causou grande impacto 
na Igreja e nas autoridades militares. Para estas, a JOC era 
um movimento subversivo que gangrenava a Igreja Católica. 
Na CNBB, a maioria dos bispos se recusou a apoiar a JOC. 
Mas não faltou solidariedade de alguns, como D. Helder 
Câmara, D. Antonio Fragoso, D. Luis Fernandes, D. Jorge 
Marcos, D. Cândido Pad.im e D. José Maria Pires. Este último 
contestou as acusações feitas à JOC pelo então Ministro do 
Trabalho, no Rádio e na TV. 

Também solidários com a JOC do Brasil vieram da Bélgica, 
do Secretariado Internacional da JOC, para dar maiores 
esclarecimentos aos bispos, o assistente Pe. Brian Burke e Maria 
Angelina de Oliveira, então dirigente internacional. 

O Pe. Burke fez um apelo aos bispos reunidos em Itaici
SP, em 1969, no sentido de que se iniciasse uma nova etapa de 
diálogo dos pastores com a JOC: 

"Os senhores sabem quanto é difícil encontrar uma 
orientação evangélica dentro da situação concreta da 

vida de hoje. Os senhores sabem que os militantes 

jocistas, algumas vezes, entrarão em contacto com 
jovens não-cristãos e comunistas, não porque estejam 
dentro de uma mesma linha, mas porque é preciso 
viver o Evangelho com toda a classe operária e suas 

. - ,,

aspiraçoes 
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Também D. Antônio Fragoso, após expor a grave situação 
de prisões e perseguições que sofriam os jocistas, propôs: "Se os 
Bispos declararem que a JOC é um movimento de evangelização 
da Igreja, os jovens trabalhadores terão respaldo, uma proteção 
e não serão torturados ... " A maioria, no entanto, se recusou a
aceitar a proposta e a reconhecer a JOC como movimento da 
Igreja. 

Ofensiva contra os Assistentes 

Durante o ano de 1968, os assistentes da JOC, mesmo os 
estrangeiros, foram alvo de forte perseguição. 

Os assistentes eram considerados pelos militares como 
responsáveis pela radicalização da JOC porque, segundo eles 
"é difícil acreditar que jovens trabalhadores sejam capazes d; 
elaqorar um movimento tão sofisticado". 

Por ignorarem os fundamentos e a metodologia educativa 
da JOC, os militares se surpreendiam com a coragem e a firmeza 
com que os militantes respondiam aos interrogatórios. Diante 
das respostas de uma jocista empregada doméstica o oficial se 
admira: "Se fazem de uma doméstica negra, quase analfabeta, 
uma pessoa com essa capacidade, esse movimento é perigoso". 

Em abril de 1968, na cidade industrial de Osasco - SP 
~ 

' 

sao presos ce�tenas de ope
_
rários, entre eles militantes jocistas,

e o Pe. Antomo Soares, assistente da JOC. Em julho o Pe. Pierre 
Wauthier, padre operário numa metalúrgica de Osasco, foi preso 
e, logo depois, condenado e expulso do País. 

Em novembro, em Belo Horizonte, é preso e torturado o 
Pe. Michel Le Ven, assistente da JOC. 

Segundo o Pe. Agostinho Pretto, então assistente da JOC 
para a América Latina, que se encontrava no Brasil, Pe. Michel 
Le Ven, assistente da JOC de Belo Horizonte é preso e torturado 
por ter participado do Conselho Nacional da JOC em Recife em 
1968, quando se acentuaram os estudos sobre a análise da 
conjuntura política, econômica e social do País. 
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Também foram presos e torturados em Belo Horizonte, 
na mesma ocasião, os padres Francisco Xavier Berthou e Hervé 
Croguennec, e o diácono José Geraldo da Cruz, todos vinculados 
à JOC. Igualmente, o Pe. Francisco Lage, um dos primeiros 
assistentes da JOC em Minas Gerais, rhais tarde eleito 
deputado, foi preso, torturado e condenado a 28 anos de 
detenção. 

O assistente da Ação Católica em Recife, Pe. Antonio 
Henrique Pereira, é barbaramente torturado e morto em 1969. 

Em face desses ataques arbitrários e violentos, leigos, 
padres e bispos se manifestam publicamente. No Rio Grande 
do Sul, 90 padres protestam contra a expulsão do Pe. Wauthier; 
em Belo Horizonte, o Bispo auxiliar D. Serafim Fernandes e o 
Arcebispo D. João Resende defendem os presos e denunciam os 
espancamentos e torturas a que são submetidos os 3 padres e o 
diácono detidos em novembro. Estas denuncias são lidas nas 
igrejas, fazem parte das homilias de domingo. 

Nesse contexto, o General Sizeno Sarmento afirmava à 
imprensa do Rio de Janeiro: ''.A JOC é um novo poder que 
objetiva a luta de classes, a revolução e uma campanha contra 
o Exército". Em outros documentos do Exército a JOC é vista
como "Um perigo, um óbice à Segurança Nacional".

Até então suspeita de estar "'infiltrada" por comunistas, 
ou de "fazer o jogo" dos comunistas, a JOC, por suas posições e 
estruturas independentes, começa a ser considerada capaz de 
subversão, perigosa. 

E, na medida em que um número crescente de bispos, de 
diversas regiões do Brasil, eleva a voz para denunciar a 
repressão - os olhos de muitos se abriram quando viram padres 
e leigos serem perseguidos - é a própria Igreja que passa a 
sofrer desconfiança e a ser vista como "inimiga" por parte dos 
militares. 
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ENDURECIMENTO 

DO REGIME MILITAR 

A oposição cresce ameaçadora 

Arrefeceu depressa o entusiasmo demonstrado a princípio 
por parte de alguns congressistas, governadores, imprensa e 
�mpl�s setores da opinião pública a favor do golpe militar. A 
m�ati_sfação cresceu diante da violência do regime e das
pru�eiras medidas econômicas que resultaram em alta do custo 
de vida e na diminuição dos salários. 

De 1964 a 1968 a oposição aproveitou todas as brechas 
para se manifestar. Nas eleições para governadores de 11 
Estados, em 1965, o governo foi vitorioso na maioria dos Estados 
�as não conseguiu eleger seus candidatos em dois Estados 
impo�tantes: a Guanabara (atual Rio de Janeiro) e Minas 
Gerais, e sentiu isso como uma derrota. 

Os jornais, ainda censurados, começaram a criticar o 
go"."erno. Músicos, compositores, tais como Geraldo Vandré, 
Chic,o Buarque, ?a�los Lyra, criaram a canção de protesto que
atraia grande publico e levantava o entusiasmo popular .. 

, A c?nt�m1:a queda dos salários reais era tão forte que os
hd�res smdicais "de confiança" dos militares não conseguiam 
mais controlar os membros dos seus sindicatos. Em abril de 
1968, uma série de greves irrompeu em Minas Gerais. 
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Pouco depois, ainda em abril, os estudantes do Rio de 
Janeiro realizaram ruidosas manifestações. Cerca de 50 mil 
pessoas acompanharam o enterro do estudante morto a tiros 
durante uma passeata. Em junho o movimento atingiu seu auge 
com uma passeata de mais de 100 mil manifestantes. Após 
missa na Candelária, no Rio de Janeiro, pelo jovem morto, 
padres e estudantes enfrentaram a cavalaria militar. 

Em São Paulo multiplicavam-se os protestos e as greves 
dos operários, e no Dia do Trabalho o Governador Abreu Sodré 
chegou a ser apedrejado. 

No Congresso, o deputado Márcio Moreira Alves, em 
discurso às vésperas da Festa Nacional de 7 de setembro, 
afrontou as forças armadas, propondo que em boicote aos 
militares o povo não levasse seus filhos à parada do Dia da 
Pátria e que as mulheres rompessem com seus amores militares. 

O Ato Institucional 5 
Uma noite escura se abate sobre o País 

Em março de 1967, Castelo Branco tinha passado a 
presidência ao General Costa e Silva, até então Ministro do 
Exército e ferrenho partidário da linha dura. Julgando que a 
oposição havia ultrapassado todos os limites e que era tempo 
· de adotar medidas mais rigorosas, o Presidente baixa o Ato
Institucional 5 (AI-5) que suprime qualquer resquício de direito.
Instala-se então no Brasil um regime de ditadura férrea.

O Congresso Nacional é fechado, é imposta aos jornais e
revistas a censura prévia, rádio e TV ficam sob controle, as
aulas nas universidades são vigiadas e um grande número de
docentes é "expurgado", muitos tomando o caminho do exílio.
Escuta telefônica, violação de correspondência e denúncias por
informantes são métodos postos em prática pelos órgãos de
repressão. O julgamento de todo crime "contra a segurança
nacional" passa a ser da competência da Justiça Militar. Abre
se um novo período de cassações, prisões e torturas.
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A JOC foi direta e fortemente atingida. Em 1969 
sucederam-se prisões de militantes e assistentes em Belo 
Horizonte, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Teresina, Recife, 
Crateús, São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo e outras 
cidades. 

Em Volta Redonda-RJ, cidade operária metalúrgica, o Pe. 
Nathanael de Morais Campos e os jocistas João Cândido de 
Oliveira e Hélio Medeiros de Oliveira foram presos e torturados. 
Conta João Cândido: 

"Tenho muita coisa a falar da nossa prisão, poderia 
escrever um livro se não fosse meu problema de 
memória causado pela prisão, da transferência de 

Barra Mansa para o presídio Lemos de Brito no Rio 

de Janeiro, e daí para o presídio da Ilha Grande. 
Após a líberdade estávamos sendo perseguidos 

novamente e o nosso Bispo Dom Waldir Calheiros 

decidiu nos trazer para São Paulo". 

Vale lembrar uma prova de Fé de jocistas presas em Belo 
Horizonte junto com outras jovens trabalhadoras. Na prisão 
fizeram-se amigas e até liam em comum. Uma das jovens, não
jocista, ao ser levada para a sala de tortura, disse às jocistas: 
"Rezem ao Deus de vocês por mim". Ao voltar, fazendo um gesto 
que significava "positivo", comentou: "O Deus de vocês é bacana".

Também nesse período foi preso Tibor Sulik, ex-presidente 
nacional da JOC, presidente do Centro de Cultura Operária 
fundado por antigos jocistas e, na ocasião, membro da Comissão 
Justiça e Paz. 

Além das prisões, houve invasões de sedes do Movimento 
e de residências de militantes jocistas. A sede da JOCF de São 
Paulo foi invadida por policiais, e o fato foi assim justificado 
através da imprensa: "por ter a polícia tido conhecimento de 
que ali se realizavam treinamentos de guerrilha". 

Em I969 o General Costa e Silva é afastado por motivo de 
doença. E conduzido à presidência da República o General 
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Emílio Garrastazu Médici, o que significou maior 
endurecimento do regime militar. 

A JOC na clandestinidade 

À medida que a JOC ia sendo identificada pelos militares 
como "um movimento perigoso e sofisticado que abriga jovens 
trabalhadores politizados, militantes capazes, que engrossavam 
a oposição à ditadura", intensificavam-se as perseguições, a 
repressão violenta com prisões e torturas de dirigentes e 
assistentes. 

Sobretudo depois do Conselho Nacional de 1968, em Recife
PE apertou-se o cerco. A situação ficou quase insustentável. ': .. 
viver na clandestinidade, manter o fio da esperança" foi então 
a palavra de ordem. A JOC assumiu com convicção e 
organização a clandestinidade, conforme Pe. Agostinho. 

Nesse período de insegurança, os dirigentes e militantes 
resistiam. Recorriam à criatividade. Sem poder fazer reuniões 
formais, encontravam-se cada dia num lugar, camuflavam tudo, 
adotavam nomes falsos, criaram códigos para se comunicar uns 
com outros e assim escapar do assédio da polícia. 

Vencendo o medo, com muito cuidado prosseguiam na ação, 
animados, encorajados também pela solidariedade dos que os 
acolhiam, dos que os ajudavam nas fugas de uma cidade ou de 
um Estado para outro e mesmo para fora do País. 

Pe. Agostinho relata: 
"Estávamos - eu, Pe. Arnaldo Werlag e dirigentes 

nacionais - escondidos num apartamento de um casal 
que alugava quartos para turistas, em Copacabana. 
Numa noite assistíamos à televisão, na sala junto com 
os donos da casa, quando no meio de um programa 
apareceu na tela "Procura-se o Pe. Manoel de Jesus!". 
Eu, num repente, disse: "programa chato" e troquei 
de canal para que o casal não notasse a mensagem. 
E imediatamente saímos, dizendo que íamos ao teatro. 
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Dirigímo-nos para a Nunciatura (às 11 horas da 
noite); o Núncio nos encaminhou para o Consulado 
do Chile. O Cônsul acolheu-nos, deu-nos dinheiro 
para sairmos do Rio e disse que ia providenciar nossa 
saída para o exterior. Aceitamos ser levados até Volta 

Redonda onde ficamos por algum tempo com Dom 
Waldir e depois nos dispersamos, indo uns para São 
Paulo, outros para o Sul e eu fiquei no Rio." 

E assim, graças à coragem e persistência dos jocistas e à 
ajuda e compreensão de muitos, a JOC não acabou. 

A Esquerda recorre à luta armada 

À medida que cresce a repressão, a Esquerda, vivendo na 
clandestinidade, se divide. Um pequeno número, 
principalmente de universitários, recorre à luta armada, à 
guerrilha, seguindo o exemplo de Che Guevara que pensava 
assim levar a revolução socialista a outras nações da América 
Latina. Acreditava essa minoria que um pequeno grupo de 
combatentes poderia mobilizar a opinião pública e provocar um 
levante popular. 

Começaram assaltando bancos, luta simbólica contra o 
poder das finanças e útil para custear as ações armadas e dar 
apoio aos companheiros perseguidos. Sequestraram notórios 
diplomatas estrangeiros, como o embaixador dos Estados 
Unidos, os embaixadores suiço e alemão e o cônsul-geral do 
Japão. A soltura desses ilustres reféns era negociada e exigida, 
em troca, a libertação de companheiros presos políticos. Estas 
ações também davam publicidade à causa pela qual combatiam. 

Os militares, por sua vez, aumentaram o nível da 
repressão, servindo-se de todos os meios de vigilância e tortura 
para arrancar informações. A luta armada foi aos poucos 
perdendo força. 
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Em meados de 1974, o movimento guerrilheiro estava 
praticamente liquidado, seus membros presos, mortos à bala 
ou sob tortura, desaparecidos, exilados ou vivendo na 
clandestinidade. 

À oposição que cresce ameaçadora os militares respondem com 
mais violência - cassações, prisões e torturas 
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O "BRASIL GRANDE" DOS MILITARES 

Os militares tomaram o poder com dois objetivos: "pôr 
ordem na casa" impondo a ditadura e, depois, transformar o 
País num "Brasil grande", moderno, capaz de se alinhar com 
os países mais avançados tecnologicamente. 

A política econômica do governo militar 

Uma das primeiras metas do governo militar era a 
estabilização econômica. De fato, a inflação, de 92% ao ano em 
1964 baixou para 24% em 1967. Isso foi conseguido em grande 
parte pelo corte dos subsídios ao trigo e ao petróleo - o que 
encareceu a vida - e à contenção dos salários. Assim o governo 
diminuiu as despesas e aumentou seus recursos às custas 
principalmente da classe trabalhadora. 

Em 1967, no início do período de Costa e Silva, o governo, 
com plenos poderes, livre do controle político e sindical, tornou
se um grande empresário. De 1964 a 1969 foram criadas 46 
empresas estatais e no tempo de Médici mais 7 4 empresas No 
final do período da ditadura as estatais somavam 440! Além 
disso, o Governo facilitou empréstimos a grandes industriais e 
atraiu capitais estrangeiros oferecendo-lhes vantagens. O nível 
dos salários nas grandes indústrias se elevou, aumentando a 
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distância entre estes e os salários não industriais. Acentuou-se 
a diferença entre as classes sociais e entre o Norte/Nordeste 
predominantemente agrícola e o Centro/Sul industrial. As 
grandes cidades, as áreas mais ricas, viram crescer seus bolsões 
de miséria. 

Quanto à agricultura, o Estatuto da Terra, promulgado 
por Castelo Branco com algumas medidas positivas, ficou letra 
morta. O Governo favoreceu a criação de grandes empresas 
agrícolas e a aquisição de máquinas, o que exigia um menor 
número de trabalhadores. Essas empresas produziam para 
exportar e o Brasil tornou-se um dos maiores exportadores de 
laranja, arroz e soja. Foi facilitada a compra de terras no Centro
Oeste por particulares ricos, bancos e empresas que as 
compravam para investir e revendê-las valorizadas mais tarde. 
Em alguns casos punham nas terras rebanhos de gado que 
ocupavam apenas pequena parte da fazenda. 

As conseqüências foram o surgimento do trabalho 
temporário dando origem aos chamados "bóias-frias" e o povo 
afluindo para as cidades, as favelas crescendo ... 

Essas medidas econômicas e o forte aumento das 
exportações fizeram crescer as reservas do Brasil, que passou 
a ter maior disponibilidade de dinheiro para financiar 

. indústrias, fazendeiros e projetos do Governo. 

Obras faraônicas 

Com essa massa de dinheiro foi projetado um sistema de 
telecomunicações e o empreendimento de grandes obras. Entre 
ela�: a estrada Transamazônica; a hidroelétrica de Itaipu - a
maior do mundo; a ponte Rio-Niterói, de 14 km; as três usinas 
nucleares ... Algumas dessas obras vieram para ficar, outras 
fracassaram não justificando o montão de dinheiro investido 
nas mesmas. 
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O 'C,,,,,ilagre brasileiro" 

Essa altíssima expansão econômica do Brasil, entre 1968 
e 197 4, que alcançou uma taxa média de crescimento de cerca 
de 11 % ao ano, e no plano social levou a medidas contra o 
analfabetismo e a mortalidade infantil, foi chamado pelos 
admiradores do Regime de "o milagre brasileiro". Regime que 
enriqueceu muita gente, com o sacrifício da maioria da 
população, esta excluída dos beneficios do "milagre", e deu lugar 
a muito favoritismo e muita corrupção. 

O aspecto positivo, espetacular, do "milagre" escondia o 
lado fraco e podre da situação. Para financiar as grandes obras 
foram tomadas por empréstimo do exterior vultosas somas de 
dinheiro, o que comprometeu o Brasil no futuro, deixando o 
País até hoje com uma altíssima dívida externa e juros sempre 
maiores. Uma dívida que cresceu de 5,2 bilhões de dólares em 
1970 para 49,9 bilhões em 1979! E que não pára de crescer, 
asfixiando os brasileiros. 

Em 1973 o "milagre" foi seriamente abalado pela crise 
internacional do petróleo. A taxa de crescimento no Brasil 
diminuiu e a inflação crescia a cada dia. 

O preço pago pelo povo 

"O bolo deve crescer primeiro para depois ser repartido". 
Assim falava o Ministro da Economia na época, Delfim Neto, 
para justificar essa política de "grandeza", de modernização e 
de favoritismo para com banqueiros, industriais e grandes 
fazendeiros. Do bolo que cresceu apenas migalhas chegaram à 
mesa da população mais pobre. 

O custo desse "desenvolvimento" foi em grande parte pago 
pelo povo. Alguns eram iludidos pela propaganda oficial do 
"Brasil Grande" e outros mantidos sob o mais severo controle. 
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A JOC NO OLHO DO FURACÃO 

De 1968 em diante, o clima de medo dispersa mais os 
militantes. Procuram evitar encontros com os amigos, não 
guardam em casa nenhum documento ou livro; apenas folhetos 
mimeografados circulam esporadicamente de mão em mão. 
Alguns jocistas se afastam totalmente da ação política, isolando
se de qualquer contacto com os antigos companheiros. Um deles 
confessa: "Cheguei quase ao desespero". 

Teodoro Haag, um dirigente nacional, conta: 

"Quando voltamos do Chile, onde tínhamos ido a um 
Encontro de JOC, em dezembro de 1968, fomos 
aconselhados a não trazer o material do encontro, 
como também não descer no Rio e sim no Sul, devido 
ao aumento da repressão contra a JOC ... A cada dia 
a pressão aumentava, chegavam notícias de todos os 
Estados onde a JOC estava sendo perseguida." 

A partir de 1970 a JOC se desarticula ainda mais, 
diminuem drasticamente os seus quadros. Faltam-lhe os 
instrumentos de articulação: correspondência, boletins, jornais. 
Diminui o número de dirigentes e estes perdem o contacto com 
a base. Muitos consagram mais tempo ao estudo e à 
compreensão da política, o que "levou a gente a se intelectualizar 
e a se distanciar do trabalhador comum", diz Ferreirinha. 
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E ele continua ainda: 

"Ganhávamos uma visão crítica ampla dos problemas 
da classe operária e da sociedade, o que era bastante 

positivo, mas por outro lado perdíamos contacto com 
a ação de base, aquela ação educativa que parte do 

nível em que se encontra o jovem trabalhador. Nos 

afastávamos daquela característica juvenil do 
compromisso que está mais ao alcance de um jovem 

que começa a ter influência dentro da realidade 
concreta, no seu meio de trabalho, no seu bairro, na 
sua família, no seu ambiente". 

Apesar de reduzida e desarticulada, na clandestinidade, 
a JOC continuou aqui e ali na vivência de seus membros e na 
tentativa de mante!" alguma articulação pelo Brasil afora. Em 
certas localidades chegou até a crescer, pela coragem e fé de 
um militante, ou de um assistente, ou mesmo graças ao apoio 
do Bispo. Assim a JOC nunca parou. 

Raimundo Barreto da Silva, de Jaboatão-PE, que 
participou da JOC de 1970 a 1977 diz, como tantos outros: 

"O movimento jocista foi uma das coisas mais 

importantes da minha vida. Fui marcado pelas 
descobertas. Descoberta de mim mesmo e da realidade 
a que estava submetida a juventude trabalhadora". 

O assistente da JOC em Belo Horizonte-MG, Pe. José 
Mirande, conta: 
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"Houve um desmantelamento sistemático da JOC. De 
parte da polícia ela passou por muito sofrimento, 

houve o abandono da luta por alguns, mas houve 

também um crescimento importante por parte de 

outros". 

Nem sempre, no entanto, frente à persegmçao e às 
ameaças, os jocistas contavam com a solidariedade e a proteção 
das autoridades eclesiásticas. Em janeiro de 1970, a JOC 
consegue ainda realizar o seu Conselho Nacional e, na ocasião, 
os dirigentes questionam: 

"Como revelar Jesus Cristo libertador, se uma parte 
bastante grande da Igreja hierárquica está 
comprometida com o sistema de exploração? Como 
seguir a linha da JOC e ser fiel à Igreja institucional?" 

Padre Michel Le Ven, assistente da JOC em Belo 
Horizonte-MG de 1966 a 1971, preso e torturado logo depois do 
AI-5 conforme relatado anteriormente, fala de suas dificuldades: 

''Minhas maiores dificuldades foram o conflito com 
as autoridades políticas e militares e a complexidade 
das relações com a hierarquia da Igreja, em 1968 e 

nos anos seguintes". 

Prisão de dirigentes e assistentes nacionais 

A sede da JOC nacional, então instalada no morro ,de São 
Carlos, no Rio de Janeiro, já em maio de 1969 é invadida e são 
presos o dirigente nacional Wilson Farias e Luizinho, da JOC 
de Belo Horizonte, que estava na sede de passagem. A polícia, 
porém, procurava o assistente nacional Pe. Manoel de Jesus 
Araujo Soares, que lá não se encontrava. 

Em 1970, em setembro, a polícia invade pela segunda vez 
a sede da JOC, e prende os dirigentes nacionais: Vandir Maria 
da Silva, Márcia Marques e Teodoro Haag. Dias depois são 
presos a ex-presidente nacional, Maria Lrony Bezerra Cardoso, 
então grávida de 6 meses, e o assistente nacional, Pe. Manoel 
de Jesus. Ao mesmo tempo, na igreja Nossa Senhora da Salete, 
também no Rio, prendem o Pe. Agostinho Pretto, assistente da 
JOC latino-americana, juntamente com o Pe. Mário Prigol, 
assistente da ACO, e Divanir Canale, auxiliar da paróquia. 
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Foram também presos quando visitavam a sede nacional 
. '

ignorando as prisões que haviam ocorrido, a dirigente Marly 
de Assis Santos e o assistente Pe. Arnaldo Werlag. 

Presos, incomunicáveis, os dirigentes e assistentes não · 
foram de imediato localizados, apesar da mobilização de vários 
bispos e da CNBB junto às autoridades militares. Cada órgão 
de repressão, interpelado, negava-se a assumir as prisões 
despistando e empurrando para outros a responsabilidade. 

O presidente da JOC Internacional, Enrique Del Rio, que 
viera de Lima-Peru ao tomar conhecimento da invasão da sede 
da JOC e da prisão dos dirigentes nacionais, dirigia-se na 
companhia de Ferreirinha para a igreja Na. Sra. da Salete e, lá 
chegando, é informado pelo pároco das prisões dos padres. 
Imediatamente procurou a Embaixada da Bélgica no Rio para 
relatar o fato e mobilizar a solidariedade internacional. 

Emocionados depoimentos sobre algumas prisões: 
Vandir Maria da Silva, que foi dirigente local com 15" anos 
em Jaçanã-SP, mais tarde dirigente regional em São Paulo 
e, em 1968, dirigente nacional: 
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"Em 18 de setembro, a sede da JOC onde morávamos , 
no morro de São Carlos, foi invadida. Márcia, 
Teodoro e eu fomos encapuzados e levados para a 
prisão, e depois para um quartel militar ... A cela era 
solitária, escura, só havia um pequeno buraco por 
onde entrava a luz. Colchão era fininho e dificultava 
para dormir". 

"Éramos atendidas só por homens e saíamos da cela 
sempre encapuzadas, a qualquer hora do dia ou da 
noite, para a sala de tortura que ficava no porão. 
Nesta sala tiravam o capuz: havia mesa de tortura, 
pau de arara, fios para choque elétrico ... O torturador
ficava horas olhando para a minha cara, a impressão 
é que queria me estuprar. Fazia perguntas sobre a 
JOC: onde conheceu, quem te levou para o movimento, 
quais as pessoas que fazem contacto ... " 

"Eles queriam nome e endereço para mandar prender 
e desfazer o "aparelho", como eles chamavam a JOC. 
Eu dava nome dos que já haviam falecido, Gildete, 
Lúcia ... que eles nunca iriam encontrar. Eu fazia um 
esforço para esquecer com quem trabalhava. Exigia 
muito de mim, pois estava debilitada emocionalmente 
e fisicamente. A qualquer hora eles chamavam e 
repetiam as mesmas perguntas. Eu temia cair em 
contradição pois estávamos incomunicáveis. A 
fisionomia do torturador nunca mais saiu da minha 
vida - ele tinha um olhar e cara de drogado ... " 

"Fomos torturados com pressão psicológica. Só não 
fomos torturadas fisicamente e estupradas por causa 

. da manifestação e assistência da Igreja - bispos, 
padres e CNBB." 

Ela continua: 
"Em 4 de novembro fomos libertadas, Márcia e eu. 
Dom Celso da CNBB foi nos buscar e nos levou 
diretamente para prestar depoimento ao Conselho da 
CNBB reunido, que recebeu todos os detalhes em 
primeira mão. Eu estava com 40 quilos e tive que 
amarrar a roupa com barbante para não cair. Foi 
horrível ... ". 

Padre Manoel de Jesus conheceu a JOC em 1957. Em 
1961 foi assistente da JOC do Maranhão e assistente regional 
do MAPICE (Maranhão, Piauí, Ceará). De 1966 a 1970, 
assistente nacional. Preso naquele mesmo mês de setembro, 
junto com Irony, no !BRADES (Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento), onde ambos seguiam um curso: 

"O capitão que nos prendeu mandou separar cada um 
numa cela individual, solitária ... Ficaram 32 dias sem 
me chamar ... era a tortura da espera. Ouvir de 9 da 
manhã às 3 da manhã do dia seguinte, infalivelmente, 
gritos, berros de tortura ininterruptos.Em certas horas 
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se tinha a nítida impressão de que crianças estavam 
sendo torturadas, porque as vozes das moças se 
parecem com vozes de crianças. Não sabia nada dos 
outros. 

Um oficial psicólogo me chamou para ver nomes de 
pessoas que tinham encontrado na minha agenda, e 
disse: ''eu acho que há um equívoco ... você não devia 
ser preso, é injustiça prender uma pessoa como você ... " 
Aquilo era uma jogada. De outra vez vieram me 
buscar e, quando tiraram o capuz, eu estava na sala 
de tortura, aqueles monstros lá ... os rostos deles 
pareciam possuídos. Aquele pau de arara ao lado ... 
mas não me torturaram. Foi até as 3 da manhã. Nessa 
hora vieram me perguntar se eu queria -alguma 
bebida. Não tinha comido, nem ido ao banheiro ... " 

''Eu não fui torturado fisicamente. Houve ameaça, 
ainda amarraram fios elétricos no meu corpo inteiro. 
Alguns leigos foram torturados. O Devanir foi. "f.]m 
dia jogaram dentro de minha cela um rapaz negro, 
semi-morto, todo arrebentado. Ele nem conseguia 
falar. Uma hora depois vieram buscá-lo de novo." 

'½ gente tinha, até certo ponto, as costas quentes, 
porque no dia em que fomos presos, nossos nomes 
saíram em jornais em Bruxelas, na França, na 
Alemanha, na Holanda. Isso criou uma certa 
proteção." 

"Eu soube mais tarde que a condição para não haver 
nenhum constrangimento maior entre a CNBB e o

Presidente da República era a soltura dos padres e 
dos militantes da JOC ... Dom Vicente Scherer nos 
visitou, mas em presença de oficiais do Exército. 
Perguntou logo: "os senhores estão bem?" Nessas 
condições, podíamos dizer que estávamos mal? Dom 
Jaime Câmara, cardeal do Rio de Janeiro, veio 
também nos ver, e nos aconselhou: "Preguem o 
Evangelho, não preguem sociologia. Preguem os 

valores cristãos, os valores divinos ... Vocês vão ser 
soltos amanhã." Depois de 52 dias de prisão nos 
soltaram ... O medo de ser preso de novo é que não é 
fácil. A descrição, por mais detalhada que seja, ainda 
fica longe do que você sente ... " 

- Teodoro Haag, dirigente nacional preso na sede da JOC,

conta como foi preso e torturado:

"Eles me levaram de novo para a sede, onde me 
mantiveram dois dias com um grupo fortemente 
armado, me obrigando a atender os telefonemas e a 
pedir que a pessoa viesse à sede, para eles prenderem. 
Estes dias foram de muitos socos na barriga, muita 
ameaça de morte e praticamente sem dormir, até 
porque os dormitórios tinham sido revirados para ver 
se tinha algo escondido ... Depois me levaram para o 
DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), 
foram vários dias sem dormir, sendo interrogado. A 
tônica do interrogatório era Dom Helder Câmara. No 
DOPS estive sempre na mesma solitária, escura, 1 x 
1,50m, com um colchão velho no chão, sem nada. 
Depois fomos transferidos para o CODI (Centro de 
Operações de Defesa Interna), do r Exército. Lá cruzei 
com o Pe. Alípio, um português que me disse ter 
passado muito tempo pendurado no pau-de-arara. 
Avisou que era bom me preparar porque lá era muito 
pior. 

''No CODI fiquei vários dias em uma solitária, sem 
colchão, que só dava para ficar sentado no chão. 
Todas as solitárias eram a uns três metros de 
distância da sala de tortura. Depois da meia noite 
havia muitos gritos nesta sala. Me tortu_raram 
fisicamente duas noites. Em uma sala com lui muito 
forte, eu tinha que me abaixar, sempre de capuz, e 
colocar as garras com os fios elétricos no dedão do pé, 
então eles aplicavam o choque. Este era o momento 
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em que a gente mais gritava ... Mas o pior de tudo é a 
tortura psicológica: não poder dormir devido aos 
gritos, o barulho de um molho de chaves que a gente 
fica pensando que é a cela da gente que vai ser aberta ... 
Hoje quando ouço barulho de chaves me lembro de 
tudo, passa por mim toda essa violência. Na tortura 
física a gente berra, suporta, mas a tortura psicológica 
não se esquece jamais na vida. No meu caso, pesou 
um pouco mais porque eu tinha o 2" gráu. Eles diziam: 
"tu és um operário esclarecido, portanto és perigoso." 
''Nestes momentos, o que mais me deu força foi o que 
refletíamos e vivíamos nas reuniões, encarar o 
sofrimento de Jesus Cristo como sofrimento humano. 
Essa mística da justiça a todo minuto passava na 
frente de meus olhos. Tudo aquilo que antes se refletia, 
agora se tornava realidade". 

Ferreirinha, marido de Irony presidente nacional da JOC
foi procurado pelos militares mas, escondendo-se, consegui�
escapar:

'Vim para a praia do Flamengo, fiquei andando o 
dia inteiro, sem saber para onde ir. Na minha casa 
tinham ido me buscar, não me encontraram. Acabei 
me dirigindo para a Caritas me encontrar com Tibor 
que me disse para ficar junto onde estava o Pedr� 
Gonçalves, que também foi dirigente nacional. 
Os padres ficaram 3 meses na prisão, mas Irony saiu 
antes para ter a criança .. Então, eu e Irony decidimos 
sair do Brasil. Ficamos primeiro um ano escondidos 
em Curitiba e de lá saímos de ônibus até o Paraguai 
de onde pegamos um avião para a Bélgica." 

Durante três anos em Bruxelas, o mesmo Ferreirinha
integrou a Equipe Internacional da JOC.
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A solidariedade internacional 

A JOC Internacional, informada das perseguições aos
jocistas que vinham ocorrendo desde 1968 e que culminaram
com a prisão dos dirigentes e assistentes nacionais, desencadeia
um movimento de solidariedade que abrange os 5 continentes.
Militantes jocistas em vários países promovem passeatas e
manifestações de protesto nas embaixadas e consulados
brasileiros.

Ao terem notícia dos graves acontecimentos, do difícil
momento por que passava o Brasil, os jocistas de todo o mundo
tomavam conhecimento de uma realidade que os levou a melhor
avaliar a dimensão mundial da JOC. Houve, então, como que
um despertar, uma chamada para a solidariedade internacional.

Conta Ferreirinha:
" Quando o pessoal foi preso aqui, houve uma 
mobilização internacional muito forte, muito 
importante da JOC. A Bélgica foi extraordinária, a 
Alemanha, a França. Jovens trabalhadores na rua, 
passeatas, pressão nas Embaixadas do Brasil. Todo 
dia lá, o povo belga, o povo mesmo, belga, alemão, 
francês. A tal ponto que os militares diziam: "Puxa, 
mas como é que vocês estão apoiados!" A pressão 
internacional foi fundamental" 

Na Bélgica os sindicatos dos trabalhadores cristãos
também organizaram manifestações de solidariedade para com
seus companheiros brasileiros. No Secretariado Internacional
3 jocistas, num ato de protesto, iniciaram uma greve de fome.

O Papa Paulo VI, que recebera a visita de bispos do Brasil
e fora informado das prisões e torturas, expressa sua
preocupação e, em carta a Dom Agnelo Rossi, presidente da
CNBB, declara: "Na Igreja de Deus, bispos, sacerdotes e leigos 
são membros vivos de um único corpo, vivificado pelo mesmo 
Espírito que produz e promove, como principal manifestação de 
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vida, a caridade. Por conseguinte, se alguns deles padecem, todos 

os outros membros sofrem juntamente." 

A lgrej a da resistência 

·Nesse período de recrudescimento da repressão, é preciso
ressaltar que a Igreja ofereceu um espaço, o único, onde ainda 
era possível falar e ouvir, tomando muitos cuidados, mas 
resistindo de alguma maneira. Serviu assim de abrigo e 
"guarda-chuva" para muitos, inclusive não-católicos, que 
queriam continuar a luta por mais justiça. 

A Igreja foi se tornando para o regime militar uma força 
de oposição. A intensificação das prisões e torturas que 
atingiram não apenas os jocistas mas militantes e assistentes 
de outros ramos da Ação Católica, especialmente da JAC, JEC, 
JUC e ACO, tornavam as relações entre os militares e a CNBB 
cada vez mais tensas. A Igreja passou a ser o elemento de 
oposição mais visível à ditadura militar. 

Dois importantes documentos: "Eu ouvi os clamores do 
meu povo", de 17 bispos do Nordeste, e ''Marginalização de um 
povo", de 7 bispos do Centro-oeste, corajosamente denunciam, 
em 1973, a violação dos direitos humanos e condenam a 
estrutura econômico-social do capitalismo que aumenta as 
desigualdades sociais. Propõem esses documentos "construir 
um mundo onde todos sejam irmãos, um mundo sem classes 
dominadoras e sem marginalizados". 

Um reforço a mais à resistência da Igreja partiu das CEBs 
- Comunidades Eclesiais de Base - que passaram a assumir
uma posição mais definida e corajosa na luta, no campo e na
periferia das cidades - seu campo de ação - pela justiça e
transformação da sociedade.

As CEBs são fruto do espírito do Concílio Vaticano II e da 
opção preferencial pelos pobres, definida na II Conferência dos 
Bispos Latino-americanos, em Medellin. Caracterizam "A Igreja 
nova que nasce do povo". 
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ABERTURA LENTA E GRADUAL 

Em 197 4, o General Ernesto Geisel, apontado como 
candidato à Presidência pelos militares da linha moderada, é 
eleito pelo Congresso, em eleição indireta. T�l escolha refletia 
a repulsa de parte dos oficiais das forças armadas à terrível 
tirania imposta ao País pelo regime militar nos últimos anos. 

Ao assumir a presidência pretendia o General Geisel 
promover a democratização do País e, para tanto, deu início a 
"uma abertura lenta, gradual e segura" conforme era seu 
intento. O AI-5 foi mantido em vigor. Utilizando-o, o Presidente 
cassou mandatos de parlamentares, afastou de seus cargos e 
passou para a reserva militares da linha dura. Em outro sentido, 
abrandou a censura e a vigilância policial. 

Embora muito lentamente, abriam-se pequenas brechas 
das quais se aproveitava a oposição para avançar. Nas eleições 
parlamentares que se realizaram, os dois partidos - a ARENA 
e o MDB - puderam, pela primeira vez, usar a TV em suas 
campanhas, quando o MDB fez severas críticas à política 
econômica do Governo e apontou os efeitos negativos do 
chamado "milagre brasileiro". O resultado não se fez esperar: 
aumentaram as pressões por parte de deputados e senadores 
da oposição que passaram a exigir o fim do regime militar; 
protestos partiam de todos os setores; o movimento estudantil 
aos poucos foi reorganizando seus diretórios, voltou às 
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passeatas; manifestações populares se multiplicaram nas 
cidades, e também no campo mobilizadas pelas CEBs; os 
trabalhadores recuperavam seus sindicatos, até então 
estritamente controlados pelo Governo. 

Em resposta, a linha dura recrudesceu a violência 
'

sobretudo em São Paulo onde o jornalista Vladimir Herzog, em 
1975, e o operário metalúrgico Manoel Fiel Filho em 1976 são 
torturados e mortos na prisão. Estes graves acontecimentos 
levaram 8.000 manifestantes a se reunirem num ato ecumênico 
promovido pelo Cardeal Evaristo Arns, quando demonstraram 
sua indignação contra a ditadura. Este foi o primeiro protesto 
de massa contra o regime militar depois do AI-5. 

Mas a luta no interior do Exército entre linha moderada e 
linha dura se acirrava. Os moderados sentiam que, quer pela 
pressão interna dos diferentes setores da oposição que,r pela 
forte pressão internacional, a nação exigia, reclamava a volta 
à normalidade. Era preciso limpar a imagem do País. 

Em face dessas pressões, o Presidente Geisel foí levado a 
tomar medidas firmes para coibir os órgãos de repressão e seus 
métodos bárbaros. 

A luz do dia ia se filtrando através da noite escura do AI-
5 ... Graças à resistência dos que caíram, presos, torturados ou 
mortos; graças ao trabalho paciente e incansável da oposição 
estudantil, política e sindical; graças à luta subterrânea da JOC 
e das CEBs e de tantos outros, renascia a esperança de voltar à
liberdade e à participação. 
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AJOC NÃO PAROU 

Saídos da prisão, os assistentes e dirigentes nacionais 
compareceram a um encontro com bispos reunidos no Cenáculo 
- uma casa de estudos e retiros no Rio de Janeiro. Tal encontro
foi promovido por D. Aloísio Lorscheider, Secretário da CNBB
que, vale lembrar, chegou a ser detido numa sala do !BRADES,
onde comparecera para dar apoio à entidade em face de novas
prisões ali feitas.

Nesse Encontro, ainda machucados, abatidos física e 
moralmente, instados a relatar suas prisões, os assistentes e 
dirigentes se mostraram inibidos ... Foi quando Marly que 
acabara de ser libertada, vencendo o constrangimento, dirigiu
se aos bispos e começou: "Se os senhores têm irmãs, se os senhores 

têm mãe, pensem nelas, eu vou contar o que fizeram comigo ... ". 

Então encorajados, os outros falaram a seguir. 

Os depoimentos causaram forte impacto. Se alguns bispos 
ainda tinham dúvidas, constataram nesse momento as 
intenções tirânicas do Regime, agora voltado diretamente contra 
a Igreja. 

Era difícil, ou quase impossível, nesse tempo, a JOC 
continuar como organização articulada em nível nacional, de 
Estado ou mesmo de cidade. A decisão, como único recurso, foi 
intensificar os contactos individuais, as viagens camufladas, 
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os códigos de comunicação - a clandestinidade. A JOC 
continuava viva em cada jocista na sua convivência na família, 
no bairro, no trabalho. Como dizia um militante: "A JOC estava

dentro de mim ... " 

Assim a JOC não parou. Resistiu e continuou. Realizava 
com a ACO e as CEBs encontros informativos e de animação 
em vários Estados. Era preciso manter a esperança. Os seus 
Conselhos Nacionais foram mantidos: em 1972 em Caxias do 
Sul-RS e em 1974 em Juiz de Fora-MG. 

A JOC também esteve presente nos Conselhos Mundiais 
em 1969 em Beirut, no Líbano e, em 1975, em Linz, na Áustria. 

Conselho Mundial de Beirut, em 1969 

As questões que atravessavam a JOC mundial rebentaram 
no 4° Conselho em Beirut, no Líbano, criando tensões. Deste 
Conselho participaram 150 representantes de 50 países. Do 
Brasil estiveram presentes Teodoro Haag, Márcia Marques e o 
Padre Agostinho Pretto. 

Os jocistas africanos questionam o modelo da JOC 
européia, que não levava em conta os valores culturais da África, 
numa época de descolonização dos países desse continente, até 
então sob o controle europeu. 

Por sua vez os jocistas do Brasil e de outros países da 
América Latina, cada dia mais conscientes das causas da 
pobreza nos seus países, aderem às idéias socialistas como 
solução para transformações sociais e políticas mais profundas. 

Tais posições não são acompanhadas pelos jocistas da 
Europa que as consideram muito radicais e rejeitam a 
experiência burocrática e ditatorial dos países comunistas do 
Leste europeu - a única que conhecem - e se interrogam: "que 
socialismo é esse pelo qual lutam os latino-americanos?" 

Os jocistas da Ásia, vivendo em países majoritariamente 
muçulmanos, budistas, hindus - tal como reclamavam no 
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Conselho de 1965 em Bangkok - querem uma JOC mais à 
imagem de suas culturas e sobretudo mais aberta aos jovens 
trabalhadores de outras religiões que partilham o mesmo ideal 
de justiça. 

Essas e outras questões são levantadas e apontam para 
novos rumos na JOC Internacional, inclusive com propostas de 
necessárias alterações dos seus estatutos em face das mudanças 
no mundo e na Igreja após o Vaticano II. 

Conselho Mundial de Linz, em 1975 

O 5
° Conselho Mundial da JOC reuniu-se em Linz, na 

Áustria, em 1975. Representando o Brasil estavam nesse 
Encontro dois dirigentes nacionais, Penha e Iran, e o Padre 
Jorge Parisotto, assistente. Como convidada, Maria Angelina 
de Oliveira, antiga-dirigente da JOC. 

Foi nesse Conselho que se agravaram as tensões na Equipe 
Internacional e nos Movimentos Nacionais. 

Após a revisão do Plano de 4 Anos sobre o Tempo Livre 
dos Jovens Trabalhadores, com a apreciação dos resultados da 
pesquisa apresentados pelo Brasil e demais países, são 
analisadas as grandes mudanças ocorridas no mundo nos 
últimos anos: as explosões da juventude em 1968; a pressão do 
Terceiro Mundo e as causas do subdesenvolvimento; a repressão 
das ditaduras, então implantadas em vários países da América 
Latina. 

Desacordos se manifestam, principalmente em relação à 
Declaração de Princípios, documento final do Conselho, 
aprovado por maioria. A Declaração omite o caráter evangélico 
e apostólico da JOC, característica até então fundamental. Dá 
também uma orientação ideológica ao Movimento, referindo
se à luta de classes e apontando "a necessidade de superação 
da sociedade onde o homem explora outro homem". Recomenda 
ainda como tarefa educativa "levar os militantes a maior 
engajamento nas lutas políticas e operárias". 
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Tais conclusões foram objeto de muitas criticas. O Bispo 
da diocese de Innsbruck, na Áusria, considerou-as "de influência 
marxista". No Brasil, ainda sob o regime militar de repressão, 
o fato teve repercussão não só no Governo mas em grande parte
do Episcopado brasileiro, reforçando a posição daqueles bispos
que negavam apoio à JOC.

No Vaticano, a Declaração também causou dificuldades. 
O Conselho de Leigos reclamou maior clareza na identidade 
cristã do movimento jocista. Por fim, embora num clima tenso, 
a Secretaria de Estado do Vaticano aceita as conclusões de Linz 
e nomeia o Assistente Internacional da JOC. 

Nesse período de novas definições da JOC Internacional, 
no Brasil, ainda sob repressão, os jocistas sofriam perseguições 
e viviam na clandestinidade. Mas suas posições mais recentes 
de apelo à justiça e de maior participação operária e política 
nos acontecimentos, ao lado da JOC dos países latino
americanos, certamente tiveram influência nas decisões finais 
desses Conselhos Mundiais. 

Encerra-se aqui a lembrança de mais uma etapa da JOC do 
Brasil, vivida num período trágico da história do País. Um período 
onde a desordem e a agressividade mais uma vez se sobrepõem ao 
convívio e à justiça e cresce o abismo entre ricos e pobres, quando 
uma minoria arbitrária e dominadora assume o poder e atenta 
contra o direito da maioria de viver e ser feliz. Mas também um 
período que exigiu coragem e amadurecimento e fez refletir, como 
disse um operário: "Pelo sofrimento estamos hoje muito mais 
conscientes que no tempo do pseudo trabalhismo dos pelegos ... " 

Nos períodos anteriores a JOC deu seus primeiros passos 
na descoberta de uma nova identidade cristã e depois se 
estendeu, organizada, num processo verdadeiramente de 
formação dentro da vida e na militância, influindo na Igreja e 
aberta para o mundo. De 1964 a 1975 ela se faz presença 
resistente e corajosa no Brasil e se integra mais à JOC mundial. 

Uma JOC sobre a qual bem cabe a palavra do Padre 
Reginaldo Andrietta: "a semente germinou, a árvore 
cresceu, tentaram cortá-la, na realidade podaram seus 

galhos ... é preciso resistir e lutar". 
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V 

RECONSTRUÇÃO DA JOC 
1975-1985 

Bartolo Perez 

Fica decretado que, a partir deste instante 

haverá girassóis em todas as janelas 

que os girassóis terão direito 
a abrir dentro da sombra; 

que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 
abertas para o verde onde nasce a esperança. 

Fica decretado que agora vale a verdade, 
que agora vale a vida 

e que de mãos dadas 
trabalharemos todos pela vida verdadeira. 

Thiago de Mello 

Faz escuro mas eu canto 
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LUTA PELA VOLTA À DEMOCRACIA 

Na década de 70 e início dos anos 80, diferentes setores 
da sociedade brasileira lutam· pela volta à democracia. Os 
militares, pressionados pelos movimentos de oposição à 
ditadura cada vez mais veementes, dão início a uma "abertura 
lenta e gradual". 

Nesse período a JOC brasileira, na clandestinidade, 
procura manter-se viva, participa também dessa luta pela volta 
à democracia, e vai aos poucos reconstruindo o Movimento que 
fora violentamente atingido pela repressão. 

O contexto sócio-político sob o governo do general Geisel, 
que assumiu a presidência em 1975, era ainda um regime de 
exceção: muita perseguição, prisões, tortura, mortes. O AI-5 
continuava em vigor; vários deputados no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Rio Grande do Sul são cassados como "subversivos"· 

'

Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova lguaçu-RJ é sequestrado 
e o deixam espancado e nu à beira de uma estrada; em outubro 
de 1976, em Diamantino-MS, o Pe.Penido Burnier é morto a 
tiro, o que causou veementes protestos da população que 
depredou a cadeia local; também em 1976, o operário Manoel 
Fiel Filho é morto sob tortura. Já em 1975, em São Paulo o 
jornalista Vladimir Herzog também fora morto sob tortura. 

Crescem os movimentos de protesto nas ruas e 
manifestações contra o regime por parte de intelectuais, 
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organizações de magistrados, e críticas vindas inclusive do 
exterior. Era tão forte a pressão que o presidente chama à ordem 
os diversos Serviços de Segurança e Informação. 

Aos poucos o regime militar, desmoralizado pela corrupção 
e pelos desmandos da repressão e enfraquecido pelo fim do 
milagre econômico, se vê acuado e vai afrouxando os poderes 
ditatoriais. 

Em janeiro de 1979 o general João Baptista Figuei�edo, 
que sucedeu o presidente Geisel, aboliu o Al-5, mas as prisões 
ainda continuaram. 

O clamor da sociedade civil e a pressão sobre as 
autoridades militares, que se intensificavam desde 1976 pela 
volta à vida democrática, contra a repressão e contra o alto 
custo de vida, levavam multidões às ruas, particularmente as 
mulheres. As inúmeras prisões não esfriavam o ânimo dos 
manifestantes. 

A classe operária se reorganiza 

Sem voz e impedida de atuar desde o golpe, a classe 
operária vai aos poucos ocupando espaços. Ao lado do 
sindicalismo oficial dirigido por interventores ou por pelegos 
fiéis às diretivas do governo, foi nascendo informalmente o que 
ficou conhecido em cada categoria como a "oposição sindical", 
que tentava minar a autoridade e a atuação dos pelegos nas 
assembléias. Passou a disputar as eleições sindicais, 
apresentando candidatos representativos dos trabalhadores das 
diversas categorias. 

Esse movimento mais ou menos subterrâneo conseguiu, 
em 1978, a primeira greve operária bem-sucedida desde 1968, 
a greve dos metalúrgicos do ABC que paralizou 300.000 
trabalhadores. Cresciam a cada dia os prot�stos da classe 
trabalhadora insatisfeita com a inflação alta (100%), "corrigida" 
por um único reajuste salarial por ano. Em 1979, por ocasião 
do dissídio anual das diversas categorias profissionais, mais 
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de 3 milhões de operários entraram em greve por todo o País. 
Em uma delas foi morto pela polícia o operário Santo Dias da 
Silva. Apesar das prisões e das ameaças contra as assembléias 
que reuniam milhares de trabalhadores, o governo nada pôde 
contra essa onda avassaladora. 

Em 1981, 5.300 trabalhadores, entre eles dirigentes 
sindicais e militantes de base, reuniram-se na 1· CONCLAT
Conferência das Classes Trabalhadoras. No ano seguinte, na 
2· CONCLAT, foi discutida e aprovada a proposta de criação de 
uma central única de trabalhadores e, em 1983, desrespeitando 
a proibição do governo, é fundada a CUT -Central Única dos 
Trabalhadores, que incorporou sindicatos e Oposições Sindicais 
contrários ao sindicalismo pelego. Militantes da JOC 
participaram ativamente desse movimento, organizando a 
oposição à direção de vários sindicatos, juntamente com o PT
Partido dos Trabalhadores que fora fundado em 1980. 

A renovação do movimento sindical muda em poucos anos 
as regras do jogo afastando o governo das discussões salariais. 
Nesta fase os sindicatos integravam-se às lutas políticas pela 
volta à democracia. Essa atuação sindical, mais política, atraía 
os jocistas como campo de militância 

Nasce o Movimento dos Sem-Terra-MST 

Em 1979, ocorrem em Ronda Alta-Rio Grande do Sul os 
primeiros movimentos de ocupação de terras improdutivas. Com 
o apoio da Igreja e de outros setores, os trabalhadores rurais
resistem às investidas violentas da polícia. É a primeira
semente do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, que
cresce, e daí por diante voltam as exigências pela reforma
agrária. Muitas outras ocupações se sucedem. Em 1985 o MST
já pôde reunir o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores
Sem-Terra, em Curitiba-PR.
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A classe política se reestrutura 

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) vai tomando 
cada vez mais a feição de um partido de oposição, reunindo 
políticos de correntes diversas que se manifestam contra o 
regime, pela volta de eleições livres e pelo livre exercício da 
cidadania. Já nas eleições parlamentares de 1974, a oposição 
havia elegido 160 deputados federais e 16 dos 22 senadores. 

A partir de 1983 crescem em diversas cidades Brasil afora 
as manifestações pela eleição do Presidente da República, o 
movimento DIRETAS-JÁ. Em 1984 grandes concentrações 
foram realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A última, 
na Candelária, no Rio, reuniu mais de um milhão de 
manifestantes. 

Os estudantes recuperam seu espaço 

Desde 197 4, ignorando a proibição imposta na Lei de 
Diretrizes e Bases então em vigor, os estudantes criam seus 
grêmios em muitas escolas e reorganizam diretórios acadêmicos 
nas universidades. A morte do estudante Alexandre Vanucchi, 
em 1976, provoca a primeira passeata de protesto desde 1968, 
que foi seguida por muitas outras sobretudo no Rio e em São 
Paulo. O movimento estudantil se espalha por todo o País e, 
em 1977, outra vez apesar de proíbido, realiza-se um congresso 
em São Paulo para recriar a UNE (União Nacional dos 
Estudantes) e eleger sua primeira diretoria. Novecentos 
estudantes são presos mas o movimento recupera a sua força. 
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VOLTA À DEMOCRACIA 
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NA CLANDESTINIDADE 

BRASAS DEBAIXO DAS CINZAS 

Golpeado na sua Direção Nacional, ferido na pessoa de 
muitos de seus militantes, dirigentes e assistentes, a JOC 
perdeu em número mas não morreu. Adotou na clandestinidade 
uma maneira de atuar mais flexível, com novas funções 

diretivas que, de fato, eram mais funções de coordenação nos 

diferentes níveis do Movimento. A Coordenação Nacional 
reduziu-se a dois "liberados" - 2 militantes que davam tempo 
integral ao Movimento. Em cada Estado um "ampliado", isto é, 
um jocista que, por um período de dois ou três anos, era 
responsável por todos os grupos do seu Estado, mas continuava 
a trabalhar como assalariado na fábrica, oficina ou escritório. 
Duas vezes por ano os "nacionais" e os "ampliados" -
Coordenação Nacional Ampliada ou E;quipe Ampliada - se 

reuniam para revisão e planejamento da ação. 

Diz Gilberto Ferreira da Costa, que viveu um período como 
"ampliado": 

"Era um período de exigência e sacrifício; tudo era 

feito na base do segredo e da confiança. Todo tempo 

livre que a gente tinha, noites e fins de semana, era 

consagrado a contactos e visitas aos grupos e 

responsáveis." 
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Por razões óbvias não tinham uma sede fixa. Como explica 
um dirigente, o "secretariado" era apenas a máquina que 
carregavam com eles. Os contactos substituiram os papéis, 
sempre perigosos. 

Ainda neste clima bastante adverso, pôde a JOC criar uma 
Coordenação do Setor Fábrica. Sua atuação abrangia os 3 três 
Estados de maior concentração industrial- Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais - por isso chamada "Coordenação do 
Triângulo. 

Ainda Gilberto Ferreira da Costa, que foi por algum tempo 
"Coordenador do Triângulo", conta: 

"O trabalho de fábrica", como a gente dizia, exigia 
um cuidado especial em termos de articulação das 
categorias (confecção, téxteis, metalúrgico� etc) e 
também de formação específica para os militantes que 
iam surgindo deste trabalho nas fábricas. Cada ano 
fazíamos um encontro dos responsáveis pelo 
Triângulo. Convidávamos sempre alguém do 
Nordeste e o pessoal do Sul. Quando a JOC de Volta 
Redonda-RJ, com o trabalho na CSN (Companhia 
Siderúrgica Nacional) entrou na coordenação, o 
trabalho de militante de fábrica no Rio arrancou 

. " 
mais . 

Pe. Reginaldo Andrietta, assistente da JOC (regional, 
continental e depois internacional) qualifica de "muito 

interessante" esse período no qual a JOC sobreviveu na 
clandestinidade e, diz ele, a partir de 1975, na medida em que 
começava a abrir-se para os trabalhadores a possibilidade de 
atuarem nas suas organizações, a JOC ia reconstruindo com 

muito esforço as suas bases, suas coordenações e seus 
instrumentos de ação e formação: 
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"Uma característica muito importante nesse período 
foi a intensidade de seu trabalho de base e o 
aprofundamento da refiexão sobre sua orientação, sua 

tarefa de educação com a juventude trabalhadora, 
sua contribuição ao movimento operário e 'seu projeto 
político." 

Vários depoimentos como o de Maria Amélia Rodrigues 

de Angra dos Reis - RJ dão conta das brasas que mantinham o 
fogo vivo debaixo das cinzas: 

'� .. Tínhamos uma troca de experiências com uma 
cidade vizinha, Valença-RJ, onde tinha um grupo 
mais antigo que o nosso ... "Pode-se destruir o homem 
mas não a sua alma". A prisão e tortura de vários 
companheiros foi horrível, até hoje temos pessoas que 
não conseguem vencer o trauma, mas hoje dá para 
sentir orgulho de ter feito parte dessa história". 

No momento em que os trabalhadores por todo o País 

começavam a se organizar para reconquistar os sindicatos que 
estavam sob intervenção, os jocistas também participavam 
dessa luta e atuavam mais especificamente no meio sindical. 

Rosely, jocista de Canoas-RS, relata: 

"Começcamos a participar das assembléias no 
sindicato dos comerciários. Pouco a pouco nos demos 
conta que uma das práticas dos patrões era colocar 
"espiões" nas assembléias para ver quais 
trabalhadores de suas empresas estavam começando 
a se interessar pela causa sindical ... " 

Diz José Ferreira Cardado Neto, jocista de Vitória-ES: 

"Conseguimos primeiro organizar um grupo 
clandestino em uma das fábricas onde trabalhei, que 
foi uma das melhores ações que desenvolvi. Depois 
fui trabalhar numa fábrica de cerveja e refrigerantes, 
a indústria de bebidas Antártica, onde ajudei a 
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fundar o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Bebidas; organizamos quatro greves onde 

conseguimos muitas conquistas." 

Também de Fortaleza-CE, conta Margarida Marques: 

"Minha ação de militante se deu na categorial 

movimento sindical (Funcionário Público/Hospital) 
onde participei no local de trabalho da articulação 

da Oposição Sindical ... Paralelamente à ação sindical 

acompanhava jovens de vários bairros de Fortaleza 

na perspectiva da organização da JOC na cidade." 

De Roseli, outro depoimento: 

" ... Nesse período a JOC viveu processos muito 

importantes. Uma das questões enfrentadas foi a 

relação entre ação na base e ação sindical. O avanço 

das ações, principalmente nos locais de trabalho, 

levaram conseqüentemente um grande número de 

militantes a se envolverem com a estrutura sindical. 

Assumimos postos de direção." 

Na tentativa de aproximar e estimular os jocistas e demais 
jovens trabalhadores, a JOC promovia nas cidades e nos Estados 
as chamadas "Semanas Nacionais de Jovens Trabalhadores" 
que antecediam as comemorações dor de maio e culminavam 
com a participação da juventude na Festa do Trabalho, criando 
um espaço específico para os jovens dentro das manifestações 
operárias. As "Semanas Nacionais dos Jovens.Trabalhadores" 
eram ocasião de formação dos militantes que, com sua ação na 

base, conseguiam mobilizar os jovens do seu bairro e do local 

de trabalho para esses Encontros. As "Semanas Nacionais dos 
Jovens Trabalhadores" do ano de 1982 serviram de preparação 
ao 3

° 

Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores que se 
realizaria em São Paulo em 1983. 
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UM NOVO ROSTO DA JOC? 

Tinha mudado a juventude que nasceu e cresceu debaixo 
da ditadura militar. Muitos jovens, vítimas da violência física, 
econômica, política e psicológica, sentiam-se inseguros e 
explorados e eram muitas vezes levados à passividade, ao 

individualismo. No entanto, alguns desses jovens, entre eles 
jovens trabalhadores, queriam ser escutados, levados em conta 
e, insatisfeitos, procuram escapar desse esquema. Voltam-se, 
então, para os movimentos sociais e políticos que nesse momento 
renasciam. Isso explica a numerosa participação no 3

° 

Congresso 
Nacional de Jovens Trabalhadores promovido pela JOC, e a 
adesão de muitos ao Movimento jocista. 

O Movimento jocista também saiu diferente desse período 
de dureza e sofrimento. Tinha agora novas feições, tornou-se: 

menos jovem nas suas atividades; 

mais engajado no movimento operário; 

mais autônomo em relação à Igreja. 

Guardou no entanto as seguintes características 
essenciais: 

- autonomia - "entre eles, por eles, para eles";
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formação pela ação, a partir da realidade observada, 
discutida, vivida - VER, JULGAR e AGIR; 

solidariedade dos jovens entre si e com a classe 
trabalhadora em geral; 

luta por uma mudança radical das estruturas. E pode-se 
mesmo dizer que essa visão se acentuou cada vez mais. 

Algumas linhas indicam como funcionava o Movimento: 

Ao jovem trabalhador que se engajasse na JOC eram 
imediatamente confiadas responsabilidádes: formar um grupo 
no seu local de trabalho ou no seu bairro; assumir com outros a 
organização de um encontro, de uma Semana Nacional ou 
participar na preparação de um Congresso. E assim, iam aos 
poucos entendendo o Movimento e suas estruturas, sempre com 
o acompanhamento de um militante. Era a formação pela ação
e pela vida. Importante nesse processo a revisão de vida e da
ação operária.

Depoimento de um militante de Vitória-ES resume bem 
esse processo que ele vivenciou: 

"Partir da vida e das aspirações dos jovens 
trabalhadores, respeitando seu modo de pensar e, . 
através da ação que vamos realizando e revisando 
juntos, vamos nos formando. Através da nossa 
prática, vamos questionando os valores desta 
sociedade que nos desumaniza e começamos a viver 
os valores de um novo tipo de sociedade na qual 
podemos nos realizar como pessoas e trabalhadores". 

Pe. Leonardo Maria Foschiera, assistente da JOC de Passo 
Fundo - RS conta o que viu, sentiu e aprendeu com a JOC 
desse tempo: 
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''Desde o início me marcou muito a radicalidade do 
compromisso dos militantes. Outro aspecto que me 

marcou muito foi o espírito solidário dos jocistas. De 
fato, em nenhum outro espaço da sociedade, mesmo 
da Igreja, da qual recebi formação para o sacerdócio, 
encontrei tanta solidariedade viva, concreta, não de 
palavras ou discursos. Outro aspecto marcante é a. 
abertura para confrontar idéias, atitudes, ações, 
temperamentos, nas revisões de vida. As revisões de 
vida e ação foram um espaço de descoberta de mim 
mesmo, de aprendizado da metodologia, de 
conhecimento dos jovens e sua realidade, sonhos e 
aspirações, de crescimento na solidariedade e no 
compromisso militante." 

Uma outra linha consistia em "mergulhar mais 
profundamente na característica operária do Movimento". A 
referência a Jesus Cristo e ao Evangelho nem sempre era 
explícita. 

A renovação que se dera na Igreja, com o crescimento das 
CEBs, com a criação de novas pastorais como a Pastoral 
Operária e a Comissão Pastoral da Terra - renovação para a 
qual a JOC contribuiu de forma significativa -- resultou na 
abertura de outros espaços de trabalho e de diálogo da Igreja 
com as classes trabalhadoras. Abria-se caminho para a tentativa 
da JOC, sempre inspirada nos valores evangélicos, de 
-mergulhar mais fundo na sua característica operária, como
expressa o Documento da JOC preparado para a CNBB, com
vistas à Conferência dos Bispos da América Latina em Puebla,
México, em 1977,onde é feita uma exposição clara, baseada em
fatos e inquéritos, da situação dos jovens trabalhadores no
Brasil. E, no final, abre-se a questão da evangelização, tal como
a JOC a vê:

"Nossa experiência nos diz que não há evangelização 
à margem do compromisso de mudança desta 
situação radicalmente injusta. E que só no interior 
desta luta pela justiça o evange_lho e a pessoa de Jesus 
Cristo adquirem s.ua verdadeira dimensão ... " 
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'li JOC, na sua experiência, encontra dificuldade de 
abrir a todos os jovens trabalhadores a oportunidade 
de falar, questionar sobre o sentido cristão de sua 
vida e de seu compromisso operário. Isto porque a 
própria realidade não deixa aos jovens tempo 
disponível e não lhes dá as condições mínimas 
necessárias para aprofundar e explicitar a sua fé. 
Mas, à medida que os jovens vão se comprometendo e 
participando nos grupos de reflexão e de ação, 
começam a viver uma experiência diferente de busca 
profunda, de questionamento sobre si mesmos, sua 
origem, seu destino e o de todos os homens. É no 
processo destes grupos - comunidade de ação - que o 
jovem trabalhador tem a oportunidade de descobrir 
o Cristo, Deus feito homem, de vivê-lo e de testemunhá
lo na prática." 

"Seria bom reunir jovens trabalhadores de 

todo o País" 

Esta aspiração, assim expressa por uma jovem 
trabalhadora doméstica de Belo Horizonte em 1979, vinha 
germinando na JOC em muita regiões do País, como fruto do 
sucesso das Semanas Nacionais locais, realizadas em anos 
anteriores - particularmente a de Belo Horizonte - quando se 
começava a visualizar a possibilidade de sair da 
clandestinidade. Diz o Pe. Reginaldo: 
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'li geração dos jovens trabalhadores dos anos 80 
queria recomeçar um processo de ação massiva ... 
E, nisto, tornava-se presente o que Cardijn dizia: ''É 
preciso recomeçar sempre ... " Nas conversas (dos 
militantes com os companheiros de fábrica ou de 
bairro) aparecia muito a necessidade de mais 
trabalhadores estarem discutindo os problemas e se 
unirem". 

SAINDO DA CLANDESTINIDADE 

O 3
° 

Congresso Nacional 
de Jovens Trabalhadores 

A JOC saía da clandestinidade e procurava ocupar o seu 
lugar. Uma iniciativa logo possível foi a realização de um 
Conselho Nacional em 1980. Na ocasião, Irony e Angelina, 
antigas dirigentes jocistas, presentes ao Conselho, fizeram um 
relato muito vivo do que tinha sido a JOC no período de 1964 
até 1970, ligando assim o presente com o passado. 

Saiu desse Conselho a decisão de convocar para julho de 
1983, em São Paulo, o 3

° 

Congresso Nacional da Juventude 
Trabalhadora, retomando assim a JOC o projeto de realizar 
eventos de massa e a oportunidade de revitalizar a ação de base. 
O projeto de realização de Congressos Nacionais teve início em 
1961 com o 1° Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores, no 
Rio de Janeiro. O 2

° 

Congresso Nacional, preparado nos Congressos 
de Base em todo o País, deveria realizar-se em 1964, mas foi 
suspenso em face da situação política e do ambiente repressivo. 

A proposta de voltar a realizar congressos de jovens 
trabalhadores 20 anos depois do 2

° 

teve um aspecto que vale 
ressaltar. A decisão, logo bem aceita, apareceu não como algo 
já pronto a que todos estavam convidados a comparecer, mas 
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como um evento a ser preparado a partir da participação, da 
colaboração de cada um, nos bairros e locais de trabalho. 

Comenta Margarida, uma militante da JOC de Fortaleza 

-CE:

"Neste momento, toda a sociedade questiona, toda a 
sociedade reivindica, todos os setores oprimidos da 
sociedade se organizam. É um momento, interessante 
depois de 20 anos que o trabalhador não fala, que é 
proibido de se organizar. E, neste momento, depois 
de 20 anos de regime militar, a JOC convoca o 3· 
Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores. Eu 
acho que isso tem um peso danado para a juventude 
trabalhadora e para toda a classe operária." 

Iran Marinho, de Aracaju-SE, militante e mais tarde 
coordenador da JOC para a América Latina, também dizia: 

"A juventude trabalhadora acumula uma força em 
potencial que canalizada numa mesma direção 
fornecerá mais luz que a Usina de Itaipu. O Congresso 
vai contribuir para isso". 

Preparação do 3
° 

Congresso Nacional 

Em preparação ao Congresso Nacional a JOC lançou mais 
uma vez pesquisa sobre "as condições de vida e de trabalho e 
pelo direito ao emprego". A pesquisa, que atingiu 7 mil jovens 
trabalhadores, envolveu não somente a turma da JOC mas levou 
outros a pesquisarem em volta de si, visando não apenas obter 
números e estatísticas, mas provocar a reflexão sobre as causas 
dos problemas e buscar soluções possíveis numa ação comum. 
Do resultado da pesquisa exposta oralmente ou escrita foi-se 
desenhando a realidade dura da vida dos jovens trabalhadores 
e daí elaborado o temário do Congresso. 
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"Eu moro em Belo Horizonte, estou desempregado há 
cerca de 7 meses. Trabalhava no comércio. Nasci no 
nordeste de Minas. O desemprego traz muitas 
conseqüências para a vida da gente. Desde os 14 anos 
de idade eu sou tido como chefe de família. Minha 
mãe está com 63 anos e ganha 16 mil cruzeiros, e só 
de aluguel a gente paga 15 mil. A gente está 
sobrevivendo com isso. Não tem como explicar." 

" ... os jovens têm que começar a trabalhar com 12, 13 
anos, para ajudar a sustentar a família ... os patrões 
usam o desemprego para pressionar a gente, criando 
medo e insegurança. Isto leva-nos a aceitar qualquer 
condição de trabalho. Trabalhar até altas horas da 
noite. Assim, cria um clima muito ruim entre nós 
trabalhadores. Levam a gente a ficar discutindo e 
disputando cada vaga, por um salário de miséria. 
Também por qualquer reação que temos no trabalho, 
somos despedidos se os patrões descobrem. Não 
podemos tomar a iniciativa de nos organizarmos." 

Com base na pesquisa, foram organizadas em abril de 1982 
"Semanas Nacionais dos Jovens Trabalhadores" em 28 cidades ' 
principalmente nas grandes capitais, que contaram com a 
participação de 3 mil jovens. 

Relata uma militante de Vitória-ES: 

"Em março de 1982 fizemos um encontro com muitos 
jovens trabalhadores de vários bairros com os quais 
estávamos em contacto ... Encaminhamos a 
informação à Comissão Organizadora da Cidade. A 
partir daí a comissão foi para os bairros discutir e 
fazer a preparação da Semana Nacional da 
Juventude Trabalhadora ... Ao nível de bairro havia 
também as comissões que trabalhavam. A Semana 
foi bastante divulgada e conseguimos mexer com a 
cidade. Conseguimos fazer o lançamento público na 
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televisão, na missa dos jovens. Isto foi importante, 
inclusive atingiu outras cidades do interior, como 
Guarapari ... " 

Todo o material recolhido pelos próprios jovens 
trabalhadores para estas "Semanas Nacionais" serviu de ponto 
de partida para se ter uma visão geral da realidade da vida dos 
jovens trabalhadores, em preparação para o 3

° 

Congresso. 
Foram levantados os principais problemas que enfrentavam, 
como desemprego, salário baixo, más condições de transporte, 

moradia e alimentação, educação, marginalização ... 

Rumo ao 3
° 

Congresso 

Nas Comissões de Base nos bairros e na cidade, envolvendo 
muitos jovens, os militantes se formavam, aprendiam a se 
organizar, a fazer um plano de ação, a entrar em contacto com 
outros, a reivindicar a partir da realidade descoberta, falada, 

discutida, analisada. Muitas campanhas foram feitas para que, 
também financeiramente, o Congresso fosse realizado com total 
autonomia. 

A Comissão Organizadora Nacional, composta de 
representantes de cada Estado ou cidade onde tinha havido 
uma ou mais "Semanas Nacionais", indicava o espírito da 
preparação: 
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'Temos que ir possibilitando, neste processo, que os 
jovens trabalhadores possam ir se descobrindo e se 
assumindo como classe e, com isso, ir se engajando 
nas lutas e participando dos órgãos de classe como o 
sindicato, associações etc. Dentro desse processo, 
temos que ir garantindo a autonomia do Congresso, 
assegurando a participação de todos os jovens 
trabalhadores e que eles próprios cheguem a suas 
conclusões". 

A importância dessa preparação é claramente expressa 
neste depoimento: 

"Este foi o primeiro congresso de nossa geração, era a 
primeira experiência para os jovens trabalhadores 
daquela época. Muitos nunca tinham participado de 
uma reunião ou nunca tinham tido oportunidade de 
refletir sobre suas vidas de maneira organizada, com 
outros jovens trabalhadores. Por isso o Congresso foi, 
desde a preparação, muito importante para a nossa 
formação de militantes." 

Congressos de Base 

Como preparação ao grande Congresso Nacional de Jovens 
Trabalhadores de 1983, foram realizados, onde era possível, 
Congressos de Base, no bairro ou por categoria profissional. 
Em 1982, como referido anteriormente, as "Semanas Nacionais" 

que antecederam o 1
° 

de Maio, Dia do Trabalho, foram também 
ocasião de preparação para o Congresso Nacional de 1983 que 
ia reunir jovens trabalhadores de todo o País. 

Assim conta Isilda, uma militante jocista de Mauá - SP: 

" ... O mais importante foram os contactos que fizemos 
com os jovens trabalhadores nos locais de trabalho 

'

indo nas portas das fábricas na hora do almoço. 
Fizemos uma pesquisa em todas as lojas e 
supermercados da cidade, conversando com os jovens 
trabalhadores e convidando para o congresso. A gente 
conversava a partir de problemas concretos que hoje 
vivemos, mostrando que o Congresso seria uma 
oportunidade de debatermos esses problemas, 
denunciá-los e buscar juntos uma solução. Como a 
gente se preocupava em conhecer e dar atenção a esses 
jovens, eles também davam atenção à gente e se 
interessavam muito pelo Congresso, tanto que, só em 
Mauá, nos 6 Congressos de base que fizemos, 
participaram cerca de 500 jovens trabalhad�res." 
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Em janeiro e fereveiro de 1981 realizaram-se 122 
Congressos· de Base, reunindo mais de 6 mil jovens 
trabalhadores em 38 cidades e 10 Estados, a maioria nos 
bairros. Em Vitória-ES e em Passo Fundo-RS a JOC realizou 
congressos por categoria profissional reunindo jovens 
comerciários e comerciárias. 

Sônia, militante comerciária de Vitória, que participou 
da mobilização da sua categoria, conta: 
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"O Congresso de Jovens Trabalhadores Comerciários 
em Vitória teve início num longo processo de ação 
que eu e outros militantes comerciários da JOC 
realizamos. Já estava em andamento na cidade uma 
comissão organizadora específica para o Congresso 
de Jovens Comerciários, da qual passamos a fazer 
parte. Marcamos um encontro para discutir melhor 
a proposta do Congresso. Foram 21 jovens 
comerciários, sendo 1 O da loja onde eu trabalhava. 
Dalí saímos com o compromisso mais firme de 
realizar o congresso ( da categoria) e de convidarmos 
nossos companheiros para participar de sua 
preparação ... Começamos a conversar e convidar 
intensamente os comerciários. Nas reuniões 
analisávamos cada vez mais a realidade de nossa 
categoria. Conversávamos com os companheiros sobre 
o congresso, percorrendo muitas lojas, na entrada,
na hora do almoço, na saída, e até distribuímos
panfletos. Com muito esforço conseguimos realizar o
Congresso com 31 comerciários. Discutimos nossa
realidade ... em torno dos temas: Trabalho, Salário,
Sindicato e Violência. O Congresso foi excelente, teve
um bom conteúdo, tanto é que as comissões (que
tinham preparado os temas) decidiram continuar se
encontrando ... Decidimos também intensificar nossas
conversas com outros comerciários nos bairros, nos
pontos de ônibus, em outras lojas. Com isso, nossa
ação ficou mais forte e estamos conseguindo avançar
na organização e na luta dos comerciários de Vitória,
principalmente com os jovens."

Cido, militante metalúrgico da JOC do Parque Novo 
Mundo, na periferia de São Paulo, dá conta do Congresso de 
Base do seu bairro: 

"No Congresso de Base de meu bairro participaram 
61 jovens trabalhadores. No bairro a gente nunca 
tinha reunido um número tão grande de jovens para 
discutir nossa realidade. Antes, quando a gente fazia 
umas reuniõs de grupos de jovens, a gente não se abria 
sobre os nossos problemas. Nesse congresso pudemos 
nos abrir e nos conhecermos, vendo que todos nós 
temos problemas na família, no trabalho, no bairro, 
na escola ... e que a gente pode se apoiar." 

Congressos de Cidade 

A última etapa antes do 3
° 

Congresso Nacional de Jovens 
Trabalhadores foi a realização de Congressos de Cidade, que sempe 
sucediam os congressos de base. Entre 20 de abril e 20 de maio de 
1983 realizaram-se 25 congressos com a participação de 2412 
jovens trabalhadores. Eram retomados os temas dos congressos 
de base, de uma forma mais organizada. Esses Congressos de 
cidade tiveram boa repercussão local. O encerramento de alguns 
foi até retransmitido diretamente por rádios locais, e o manifesto, 
retomando as principais reivindicações dos jovens trabalhadores, 
foi encaminhado para a imprensa. 

São Paulo acolhe centenas de jovens 

trabalhadores 

Depois de longa e cuidadosa preparação chegou-se ao 3
º 

Congresso Nacional. A JOC acolheu 650 delegados (um 
representante de cada 10 participantes de Congresso de Base ou 
de Cidade), vindos de quase todas as partes do País, para se 
encontrarem em São Paulo. A abertura do evento contou com o 
apoio e a presença de Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal
arcebispo de São Paulo. Falando na cerimônia o Cardeal lembrou 
um documento da JOC de 1963, que dizia: "A miséria do nosso 
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povo não é querida por Deus, pois é uma blasfêmia contra o amor 
de Deus", e acrescentou: "Foi assim que falaram nossos 
companheiros em 1963 e logo depois a voz deles foi silenciada 
pela repressão. Hoje vocês retomam a grande caminhada e uma 
grande responsabilidade, e nós queremos estar com vocês." 

Os delegados das diversas regiões de Norte a Sul do Brasil 
sentiram-se fortalecidos: 

Elói, de Belém do Pará, assim se expressou: 

"Fizemos 70 horas de viagem para chegar até aqui. A 
caminhada que estamos realizando, para nós está 
tendo um grande significado. Nossa realidade não 
difere muito, mas em termos de jovem trabalhador 
não existe um trabalho orgânico no Norte.· Este 
congresso está ajudando a reforçar nossa 
caminhada." 

De Nascimento, militante de Porto Alegre-RS, outro 
depoimento: 

"Para nós do Rio Grande do Sul, este momento está 
sendo importantíssimo para avançarmos a ação de 
cada um e do movimento. Este Congresso está nos 
dando maior dimensão da classe operária, está nos 
mostrando a importância que temos como parte 
integrante do movimento operário, está fortalecendo 
nossa fé e nossa luta." 

A JOC nas conclusões deste seu 3
° 

Congresso Nacional de 
Jovens Trabalhadores, expressa: 
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'�través de nossa prática, expressamos valores 
evangélicos. Cremos na pessoa humana, em sua 
capacidade de criar e em seu desejo de viver; no 
respeito total à liberdade de cada jovem trabalhador. 
Cremos no amor humano que motiva a luta operária 
e que adquire uma dimensão nova ao conhecer o amor 
de Jesus Cristo, que ofereceu sua vida para libertar 

todos os homens. Com este amor, lutamos contra todas 
as causas que impedem os homens de se amarem e 
viverem na justiça. Este amor nos exige uma auto
crítica permanente de nosso compromisso e nos faz 
perder o medo da perseguição e da morte". 

Os primeiros frutos do 3
° 

Congresso 

Ao voltar para suas cidades, os delegados organizaram 
assembléias de jovens trabalhadores para informar como havia 
transcorrido o Congresso, avaliar o seu conteúdo e planejar a 
continuidade da ação. 

Em muitas cidades, como Mauá, Campinas, Pelotas, Volta 
Redonda, Barra Mansa e outras, a ação contra o desemprego 
caminhou através de pesquisas, manifestações na prefeitura, 
abaixo-assi�ados, criação de cooperativas etc. 

Em Tapera, Rio Grande do Sul, jovens trabalhadores que 
haviam participado do 3

° 

Congresso contribuiram para fundar, 
junto com outros trabalhadores, o sindicato do curtume. 

Houve maior participação dos militantes jocistas nas 
eleições sindicais. Muitos foram eleitos para a diretoria de seus 
respectivos sindicatos: metalúrgicos, comerciários, alimentação 
etc. Nos bairros muitos jovens trabalhadores passaram a ter 
uma presença mais ativa em associações de moradores, 
movimento de mutuários, usuários de ônibus, invasões, 
contribuindo para fortalecer o movimento popular. 

O Manifesto do Congresso, que denunciava as condições 
de vida da juventude trabalhadora e tornava públicas suas 
reivindicações, foi impresso em 15 mil exemplares e distribuído 
de forma massiva e pedagógica entre os jovens trabalhadores e 
nos órgãos do movimento operário. 

Este 3
° 

Congresso foi um marco. Outros eventos, utilizando 
a mesma metodologia, o mesmo trabalho de preparação na base, 
continuariam a ser realizados periodicamente. Na ocasião foi 
tomada a decisão de convocar para o ano de 1987 o 4

° 

Congresso 
Nacional de Jovens Trabalhadores. 
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Delegação do Rio Grande do Sul 
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NOVOS TEMPOS, 

NOVOS DESAFIOS, NOVOS ATORES 

A partir de 1975, pressionado pela crescente oposição, 
como a dos trabalhadores que fundaram um partido político 
(PT) e criaram uma Central Sindical (CUT), o Governo Militar 
inicia um processo de abertura e o Brasil caminha para a 
redemocratização. 

A JOC, na clandestinidade - brasas debaixo das cinzas -
continuava viva, tentando reconstruir-se. Enfrentava agora 
novos desafios e emerge com um novo rosto. 

Começou por atrair os jovens trabalhadores nas próprias 
bases - nos bairros, no trabalho, nas cidades - onde havia ainda 
uma militância que nunca desaparecera. Levava-os a fazer 
pesquisas de sua realidade local e a buscar por si mesmos as 
soluções. Dessa forma foi possível uma grande mobilização de 
jovens trabalhadores desde a base e, a partir daí, chegar a uma 
nova rearticulação nacional. São exemplos a promoção das 
Semanas Nacionais e a retomada dos Congressos Nacionais de 
Jovens Trabalhadores. 

A intensa e renovada ação política e sindical desse tempo 
.levou os jovens trabalhadores, estimulados pela JOC, a se 
entregarem mais fortemente à militância nessas duas áreas. 
Muitos chegaram à liderança e se elegeram diretores. 
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A JOC se ia reconstruindo. Nesse período, em 1982, 
Cardijn, seu fundador, que faria 100 anos nessa data, é 
lembrado em todos os países onde a JOC se estendera. 

No Brasil jocistas e antigos jocistas se uniram nas 
comemorações. A imprensa, o rádio, encontros de trabalhadores, 
paróquias, sessões públicas solenes lembraram Cardijn e sua 
luta pela juventude trabalhadora e pela justiça no mundo. Muito 
significativos foram os encontros de antigos e novos jocistas, 
onde se realizaram palestras, debates, discussões em grupo 
sobre a realidade de ontem e hoje, sobre a juventude 
trabalhadora e a JOC. Para os antigos, uma .experiência 
lembrada; para os novos, indagações, curiosidade. Sem dúvida, 
uma troca enriquecedora para todos. 

Conselho Mundial da JOC, em Madrid 

Um fato importante que vale ressaltar neste tempo, pela 
repercussão que teve na JOC mundial, foi a realização do 
Conselho Mundial da JOC em Madrid, Espanha, de 2 a 28 de 
outubro de 1983, o mais longo e tenso da história da JOC. Nele 
foram debatidas e por fim acatadas as orientações do 5

° Conselho 
Mundial que se reunira em 1975, em Linz, Áustria, no qual 
também houvera tensões e se manifestaram desacordos 
sobretudo .em relação à Declaração de Princípios que não 
explicitava o caráter apostólico e evangélico da JOC- até então 
uma de suas características- e dava uma orientação ideológica 
ao Movimento por se referir à luta de classes e apontar para a 
necessidade de superação de uma sociedade "onde o homem 
explora outro homem". 

Essas tensões resultaram na divisão da JOC Internacional. 
A JOC da França, da Itália, da Inglaterra, de Malta e, mais 
tarde, as de outros países não concordaram com as novas posiçoes. 
Desligaram-se da JOCI e criaram uma organização internacional 
paralela - a CIJOC (Coordenação Internacional da JOC) - que, 
em 1986, teve o apoio do Conselho Pontifício de Leigos e em 
1989 é reconhecida oficialmente pelo Vaticano. 
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A JOC do Brasil continuou integrada à JOCI (Juventude 
Operária Católica Internacional). 

Uma nova JOC? 

Esta fase da história da JOC brasileira - de 1975 a 1985 
- será completada mais tarde por aqueles que a viveram. As
poucas páginas deste último capítulo têm somente por objetivo
marcar que a JOC continua a dar um novo sentido de vida e
esperança a muitos jovens trabalhadores, como bem expressa
Margarida Marques, militante de Fortaleza-Ceará, resumindo
o que a JOC representou para muitos companheiros e
companheiras de hoje:

"Eu acredito na caminhada da classe trabalhadora 
brasileira para a construção de uma sociedade nova. 
Nós, enquanto jovens trabalhadores, participamos 

desta caminhada com nossas características. A gente 

tem um ideal. Temos vontade de mudar as coisas. 
Nós, jovens trabalhadores, sonhamos com um mundo 
novo onde as pessoas se realizem plenamente. A gente 
carrega este ideal no fundo do coração e lutamos para 
que este sonho se torne realidade." 
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ANEXOI 

JOCISTAS E AS SISTENTES QUE 
RESPONDER AM AO QUESTIONÁRIO 

"MINH A HISTÓRIA N A  JOC" 

· Pe. Afonso José Birck -São Leopoldo -RS

Pe. Agostinho Pretto -Porto Alegre -RS

Albertina Paulo Cândido -São José dos Campos -SP

Pe. Alberto Abib Andery -São Paulo -SP

Alceu Gomes Alves -São Paulo -SP

Alda Leda -Natal-RN

Alice Isabel Oliveira -Rio de Janeiro -RJ

Alzira Jacinto dos Santos -São Paulo -SP

Alzira Rossi Lenidavezis -Santo André - SP

Ana Regis -Natal-RN

Ana Torres -Na tal -RN

Andrelina Bianchi Picolo -Jundiaí -SP

Anna Aparecida Pavan dos Santos -Jundiaí -SP

Antonia Vicentina de Souza -Belo Horizonte - MG

Antônio de Baixo Vasquinho -São Paulo -SP

Dom Antônio Batista Fragoso -João Pessoa -PB

Antônio Carlos Rios -Recife -PE

Antônio Lopes Bastos - Santarém -PA

Antônio Pedro Xavier -Paulista -PE

Antônio Soares de Melo -Pará de Minas -MG

Antônio Vitor da Silva -Belo Horizonte -MG

Arlindo de Melo Freire -Natal -RN

Armando Negro -Jundiaí-SP

Arnaldo Bataglioli -Pedreira -SP
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Bartolo Perez -São Paulo -SP 

Carlos Brosso -São Paulo -SP 

Carmela M. Barroso -Belém -PA 

Carmem Carvalho Marinho -Petrópolis -RJ 

Carmem Panadés Rubion -Belo Horizonte - MG 

Celina Andrade de Sousa -Santarém -PA 

Cellé Monteiro da Silva Alves -Jundiaí -SP 

Cidália Maria de Jesus Rocha -Rio de Janeiro -RJ 

Cilda Figueiredo Pereira -Rio de Janeiro - RJ 

Cleomar O. de Sá -Natal-RN 

Daisy de Oliveira Lins -Belo Horizonte -MG 

Dalva Bezerro Bento -São Paulo -SP 

D alva Magalhães -Rio de Janeiro -RJ 

Darcy Gomes - São Paulo -SP 

Delaney de Oliveira Pinto -Sete Lagoas -MG 

Dinalva Ramos Vianna -Recife - PE 

Divino Pedro do Carmo -Contagem -MG 

Donato Borges da Silva -Jundiaí-SP 

Edilea Ferreira -Petrópolis -RJ 

Edna Maria dos Santos -Santarém -PA 

Edson José Rosseto -Campinas -SP 

Efigênia Alves P. Guerra - Curvelo -MG 

Elias Cândido do Nascimento -João Pessoa -PB 

Elisabeth Matias Vitalino·_ São Gonçalo do Pará -MG 

Elizabete Fontineli - Porto Alegre -RS 

Ely Lana de Góes -Rio de Janeiro -RJ 

Emília Zana:rdo -São Paulo -SP 

Emílio Dion - São Paulo -SP 

Ercília Agnolon de Oliveira Prado - Maceió -AL 

Eroni de Freitas -Cachoeirinha - RS 

Eroni de Souza Barbosa - Porto Alegre -RS 

Erothides Menezes Cavalcante - Rio de Janeiro -RJ 

Esmeralda Ravagnani Trevizan -Jundiaí - SP 

. Eunice Silva do Carmo - Contagem -MG 

Eva Cardozo Morais -Porto Alegre -RS 

Everaldo Peixoto de Vasconcelos -João Pessoa -PB 

Felipe Bonani -São Bernardo do Campo -SP 
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Francisca Mariana de Jesus -Belo Horizonte - MG 

Francisco Drezza - Jundiaí -SP 

Francisco Mendes -Campinas -SP 

Genoefa Frederico -São Paulo -SP 

Genoepha Drezza -Jundiaí -SP 

Geny Camarcadi Guidera -Jundiaí -SP 

Geny Ravagnani -Jundiaí -SP 

Geraldo Francisco Barbosa (Tchó) - Sete Lagoas -MG 

Helena Carlos -São Paulo -SP 

Hilário Cuzziol -São Paulo -SP 

Idia Baumgratz Drumm -Novo Hamburgo -RS 

Ildeu de Abreu Rocha -Belo Horizonte -MG 

Iracema Brescancini -Jundiaí-SP 

Irena Haag -Porto Alegre -RS 

Irene da Cunha -Petrópolis -RJ 

Irma Marchi Bataglioli -Pedreira -SP 

Ivanete Alves de Souza -Recife -PE 

Jacques Jérôme -São Paulo -SP 

Janail Lopes Rocha -São Paulo -SP 

Janilson Pinheiro Barbosa - São Luiz -MA 

João Batista Cândido -São José dos Campos -SP 

João Batista de Oliveira -Natal -RN 

João Cândido de Oliveira -São Paulo -SP 

Pe. João Croimans -São Paulo -SP 

João Francisco da Silva -Paulista -PE 

Joaquim Accioly da Silva -Belém -PA 

Joaquim Arnaldo Albuquerque -Rio de Janeiro -RJ 

Joaquim Mariano Ferreira -Pará de Minas -MG 

José Amazonas Duelos -Rio de Janeiro -RJ 

José Antônio Rossa -Porto Alegre -RS 

José Araújo Santos -Rio de Janeiro -RJ 

José Arimathéia Oliveira -São Paulo -SP 

José Bonifácio Rocha -Belo Horizonte -MG 

José Domingos Cardoso (Ferreirinha) -Joinville - SC 

José Ferreira Cardoso Neto - Cariacica -ES 

José Freitas - Cachoeirinha -RS 

José Honório dos Santos Filho - Belo Horizonte -MG 
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José Márcio Silva Santos -Belo Horizonte -MG 

José Maria Galdeano -Rio de Janeiro -RJ 

José Martin - Jundiaí-SP 

Pe. José Mirande -Belo Horizonte -MG 

José Piva -Jundiaí- SP 

José Vidal de Negreiros -Recife-PE 

Juliana Damim-Porto Alegre -RS 

Juracy Alves Lopes - Timóteo -MG 

Jurandir Damim - Porto Alegre -RS 

Laura Monte Mór - Rio de Janeiro -RJ 

Lau.rentino Ribeiro - São Paulo - SP 

Lenira Maria de Carvalho -Recife -PE 

Pe. Leonardo Maria Forchiera -Passo Fundo -RS 

Lígia Beleza Rocha -Belo Horizonte - MG 

Lourdinha Miranda -Natal -RN 

Lúcia Maria de Souza Silva -. São Gonçalo - RJ 

Luiz Augusto -Porto Alegre -RS 

Luiz Carlos Brengel -Osasco -SP 

Luiz Flávio Barbosa -Porto Alegre -RS 

Luiza Boaventura Gozzo -Jundiaí-SP 

Luzia Amaral Couto -São Paulo - SP 

Luzia Martins Chaves -Jundiaí-SP 

Lydia Victoria Deutsch -São Paulo -SP 

Mafalda Bonassi -Jundiaí -SP 

Manoel de Jesus -São Luiz -MA 

Manoel Lopes Rocha - Rio de Janeiro -RJ 

Margarida Marques -Sobral -CE 

Maria Adail Picanço Pinheiro - Santarém -PA 

Maria Amélia Rodrigues -Angra dos Reis - RJ 

Maria Anette M. Perlingeiro Santos -Niterói - RJ 

Maria Angelina de Oliveira - João Pessoa -PB 

Maria Antônia Mendes Ferreira -Pará de Minas -MG 

Maria Aparecida Nassif-São Paulo -SP 

·Maria Carmozita Moreira Santos -Fortaleza -CE

Maria Célia Vieira Rossi - São Paulo - SP

Maria Coimbra -Sabará -MG

Maria da Conceição P. Vieira -Belo Horizonte -MG
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Maria Eda Bulisani Simonatto -Jundiaí - SP 

Maria José Campos Oliveira -São Paulo -SP 

Maria José Santos Mendonça - Rio de Janeiro -RJ 

Maria de Lo urdes Carvalho -João Pessoa -PB 

Maria de Lourdes Eleutheria Dias de Almeida -Olinda - PE 

Maria de Lourdes Santos -Recife - PE 

Maria Lucília Sá Ferreira -São Paulo -SP 

Maria Madalena Andrade de Sousa - Santarém -PA 

Maria Otília Amorim -Curvelo -MG 

Maria da Penha Tomás dos Santos -Nova Iguaçu -RJ 

Maria Vitória (Vitorinha) -Nova Lima -MG 

Marina Ferrer C. Ferreira - Belo Horizonte -MG 

Marisa Moraes -Porto Alegre -RS 

Pe. Martinho Reis Pereira Gaio - Juiz de Fora -MG 

Michel Marie Le Ven -Belo Horizonte -: MG 

Miguel Redressi - Jundiaí - SP 

Nalice Salles da Costa -Nova Iguaçu -RJ 

Pe. Nelson Queiroz -Belo Horizonte -MG 

N elly Torres Reis da Costa -Niterói -RJ 

Neyde Kulpa Beyoux -São Paulo -SP 

Ozélia M. Bilro - Natal - RN 

Frei Pierre Barruel 0.P. -São Paulo - SP 

Raimunda de Oliveira Messias -Belém -PA 

Raimundo Barreto da Silva -Jaboatão dos Guararapes -PE 

Pe. Raimundo Menezes Brasil -Natal -RN 

Renato Lisboa -São Paulo -SP 

Reynaldo Segantini- Jundiaí-SP 

Roque Lenidavesis -Santo André -SP 

Roseli Pereira Dias -Canoas -RS 

Ruth Ferraz - Rio de Janeiro -RJ 

Salinésio de Oliveira Santos -Natal-RN 

Santa Lopes Brosso -São Paulo -SP 

Santuzza Luzia Tamborim Gomes -Porto Alegre - RS 

Sebastião Magno Santana -Santarém -PA 

Sílvio Augusto Bento -São Paulo -SP 

Teodoro Haag -Porto Alegre -RS 

Tereza Magalhães Cqelho -Belo Horizonte -MG 
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Terezinha Amorim -Belo Horizonte - MG 

Therezinha Chaves -Belo Horizonte -MG 

Tibor Sulik -São Paulo - SP 

Umberto Paulo Mingrone -São Paulo -SP 

V alerim A. Caetano -Caxias do Sul - RS 

Valter Alves Tavares -São Paulo -SP 

Vandir Maria da Silva -São Paulo -SP 

Vera Regina de Lima B. Rossa -Porto Alegre -RS 

Vicente Beviláqua - Mongaguá -Sta.André -SP 

Vilma Veloso -Porto Alegre -RS 

Waldemar Rossi-São Paulo -SP 

Wilma Farné-Jundiaí-SP 

Xavier Oytdenbroek - Recife -PE 

Zelina Belizário da Silva -Rio de Janeiro - RJ 

Zilda Lúcia da Silva -Contagem - MG 
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ANEXO II 

PUBLICAÇÕES DA JOC 

Além dos periódicos no início da JOC em diversas cidades 
e, mais tarde, o "Juventude Trabalhadora" de âmbito nacional 
(citados nesta história) consideramos de interesse informar 
sobre as publicações da JOC. Na sua maioria visavam o 
Movimento e eram destinadas mais especificamente aos 
dirigentes, militantes e jovens trabalhadores. Outras 
divulgavam eventos, pesquisas e manifestos. 

Adiante enumeramos algumas dessas publicações, por 
ordem de data, desde 1946. Ao título de cada,publicação segue
se uma pequena descrição do conteúdo e o órgão ou serviço 
jocista que a publicou. 

1946 
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COMO INICIAR UMA SEÇÃO JOCISTA 
JOC-JOCF de São Paulo 

HORAS DE LAZER 
Sugestões de Jogos e Adivinhações. Serviço de Lazer da JOC de 
São Paulo 

NOSSAS CANÇÕES 
Cânticos jocistas. JOC-JOCF de São Paulo 

1947 CARDIJN FUNDADOR DA JOC MUNDIAL 

1948 

1949 

1950 

1951 

História de Cardjin e a fundação da JOC na Bélgica, sua extensão 
pela Europa e América. JOC-JOCF de São Paulo 

TRÊS DOCUMENTOS DA JOC INTERNACIONAL 
Carta de Pio XI ao Arcebispo de Montréal-Canadá; Carta de 
Cardijn aos jocistas do Canadá; Manifesto Internacional. 
Secretariado da JOC de São Paulo 

O INQUÉRITO NA JOC 
Como realizar o inquérito na JOC. Secretariado Nacional da JOC 
-Rio de Janeiro

CARDIJN NA AMÉRICA 
Conferências de Cardijn em Montréal-Canadá e em São José-Costa 
Rica. Secretariado da JOC de São Paulo 

JOC, ESCOLA DE VIDA 
José Gomes de Moraes Neto e Gastão Lacreta. Secretariado da 
JOC de São Paulo 

A HORA DA CLASSE OPERÁRIA 
Aulas de Cardijn aos dirigentes da JOC e JOCF belga. 1" edição: 
Secretariado Nacional da JOC-Rio de Janeiro 

CONCLUSÕES DA 1· SEMANA DE ESTUDOS NACIONAL DA 
JOC-ESTATUTOS DA JOC BRASILEIRA. Comissão Nacional da 
JOC 

O JOVEM TRABALHADOR, A JOVEM TRABALHADORA 
DIANTE DA VIDA 
Aulas de Cardijn aos dirigentes da JOC e JOCF belga. 1" edição: 
Comité da JOCF de Aracaju-SE 

NOSSA SENHORA DA JUVENTUDE OPERÁRIA 
C. Bordet. Tradução de "Notre Dame de la Jeunesse Ouvriere" -
Paris. Secretariado da JOC de São Paulo

PARA SER JOCISTA 
Tradução do Pe. Leonel Corbeil, CSC ("Pour être jociste") da JOC 
do Canadá. JOC-JOCF de São Paulo 

NOSSAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 
Secretariado da JOC de São Paulo 
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1952 

1956 

1958 

1959 
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ROMARIA DA JUVENTUDE TRABALHADORA 
Orientações para a Romaria a Aparecida em comemoração ao 
quinto aniversário da JOC do Brasil. Secretariado Nacional da 
JOC-JOCF-Rio de Janeiro 

O JOVEM TRABALHADOR, A JOVEM TRABALHADORA 
DIANTE DA VIDA 
2· edição. Serviço de Edições e Livraria-BEL do Secretariado 
Nacional da JOC 

SERVIÇO DE PREPARAÇÃO AO CASAMENTO 
Manual dos responsáveis dos cursos -14 aulas e sugestões para 
as palestras. SEL do Secretariado Nacional da JOC 

CARDIJN, FUNDADOR DA JOC MUNDIAL 
2· edição ampliada. Editora Vozes 

A HORA DA CLASSE OPERÁRIA 
2· edição. Editora Agir 

O PAPA CONFIA NA JOC 
Alocução do Papa Pio XII aos 30.000 jocistas na praça de São Pedro 
em Roma em 1957, com adaptação do Pe. Afonso Birck. SEL do 
Secretariado Nacional da JOC 

DEUS NA VIDA OPERÁRIA 
Pe. William Silva. Comentário da oração jocista. SEL do 
Secretariado Nacional da JOC 

MOMENTOS ALEGRES 
Canções populares. SEL do Secretariado Nacional da JOC 

AJOC CANTA 
Canções jocistas e religiosas. SEL do Secretariado Nacional da 
JOC 

ENCONTRO EM ROMA 
Conclusões do 1" Congresso Internacional da JOC em Roma em 
1957. SEL do Secretariado Nacional da JOC 

MANIFESTO DA JOC INTERNACIONAL 
Sobre os grandes problemas da juventude trabalhadora de todo o 
mundo, lançado no 1· Conselho Internacional em Roma em 1957. 
SEL do Secretariado Nacional da JOC 

VENHA CONOSCO 
Dirigido aos jovens trabalhadores. SEL do Secretariado Nacional 
daJOC 

VALE A PENA VIVER 
Dirigido às jovens trabalhadoras. SEL do Secretariado Nacional 
daJOC 

COMO LANÇAR UMA SEÇÃO JOCISTA 
Experiências da JOCF do Regional Centro. SEL do Secretariado 
Nacional da JOC 

1983 OS JOVENS TRABALHADORES CONQUISTANDO 
TRABALHO E JUSTIÇA - 3· Congresso Nacional de Jovens 
Trabalhadores. Ed. Paulinas. 

O Serviço de Edições e Livraria do Secretariado Nacional da JOC 
lançou também Pequenas Publicações ou folhetos para divulgação de 
eventos e campanhas. Entre eles: 

1952 

1953 

1955 

1956 

1957 

1958 

1967 

PRIMEIRO ENCONTRO SUL-AMERICANO DA JOC 

O QUE ÉA ROMARIA 

QUEM CASA QUER CASA 

O OPERÁRIO E A EUCARISTIA 
PRECISA-SE DE MENORES 
GUIA DO PRESIDENTE 
GUIA DO SECRETÁRIO 
GUIA DO TESOUREIRO 
GUIA DO PROPAGANDISTA 

30.000JOVENS TRABALHADORES EM ROMA-25/agosto/1957 

10· ANIVERSÁRIO DA JOC BRASILEIRA- 1948/1958 

MANIFESTO DA JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA 

267 



FONTES DE CONSULTA 

ANDRIETTA, José Reginaldo. A utopia do reino na Juventude 
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co. Militante na base e na federação 
do Rio de Janeiro, em 1948 integrou a 
1 ° equipe nacional da JOCF. Traba
lhou depois em educação de base no 
MEB e na SETER. 

Ode1te, paulista, veio morar 
no Rio de Janeiro em 1934. Trabalhou 
como assistente social e educadora. 
Ainda estudante engajou-se na JOC. 
Atuou na base, na federação, foi dele
gada nacional (1946) e presidente 
nacional da JOCF (1948-1955). Inte
grou a primeira equipe de Ação Cató
lica de adullos operários sul
americanos. Presente na luta e organi
zação das empregadas domésticas. 

Aos 4 autores, dentre tantos 
antigos e atuais jocistas, coube a mis
são da redação final e da unidade 
arquitetônica de "Uma história de 
DESAFIOS". Eles estão conscientes de 
que este livro é um ensaio de resgate 
da memória da JOC do Brasil e espe
ram que outros a continuem, amplian
do-a e aprofundando-a. 

Dom Antônio Fragoso 
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Rio, 28 de novembro de 2002 

Caros a111igos e amiiasjocistos de 011te111 e assistentes, 

Man(fesramos nossa alegria em poder afinal fazer chegar a vocês n livro 

sobre a história da .IOC no Brasil, que recebeu o título de "Uma história de 

DESAFIOS -JOC no Brasil -1935/1985". 

Foram quatro anos de leitura, pesquisa, esrudo, entrevistas, re1111i6es da 
equipe respqn.scível pelo texto, com o inestimável apoio de muitos, em especial de 

Dom Antônio Fragoso e Yolanda Bittencourt Thomé. 

A participação de vocês neste livro, fruto de fato do frabalho de uma grande 

equipe, foifundamental. 

Nosso abraço e agradecimentos 



Organizado pelos autores de 
"Uma história de DESAFIOS" 

JOC no Brasil - 1935/1985 



Vida JOCISTA 

Testemunhos 



Há quem diga que a vida da gente

é um nada no munddo,

é uma gota, é um tempo,

que nem dá um segundo.

Há quem fale que é um divino mistério profundo,

é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. 

Gonzaguinha

Organizado p 1 
"U . , 

e os autores de 
ma historia de DESAFIOS"

JOC no Brasil - 1935/1985

Vida JOCISTA 

Testemunhos 

Rio de Janeiro 
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.e ame se ajudam.
l ara eles, se 1.orm 

Entre eles, por e es e p 
.. 

Pe. José Card1Jn

POR QUE ESTA PUBLICAÇÃO? 

Esta pequena publicação contém flagrantes de 

vidas de quem, quando jovem, aderiu à JOC

Juventude Operária Católica, por ter encontrado 

nesse Movimento uma resposta à "sua vida concreta, 

do dia-a-dia, de sofrimento e sonhos, e por acreditar 

ser capaz de mudar e transformar o mundo". 

Histórias contadas pelos jocistas, ao responderem 

ao questionário que visava obter dados para que se 

escrevesse com fidelidade a história da JOC no 

Brasil, - "Uma história de desafios - JOC no Brasil 

1935-1985". 

Nas respostas ao questionário, alguns jocistas 

não se limitaram às perguntas. Foram além, 

revelando fatos e sentimentos que marcaram 

profundamente suas vidas. Também alguns 

assistentes - padres apóstolos e educadores - que, 
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como tantos outros, acompanharam os jocistas na

sua militância nos diversos meios de vida,

estenderam-se nas respostas com ricos relatos de

suas experiências. Além do mais esses testemunhos 

provam a forte influência do Movimento jocista na

fase da juventude, cujas marcas permanecem e se

revelam em novos compromissos na vida adulta -

na Ação Católica Operária ou em outras áreas

sociais, sindicais e políticas. Esses depoimentos

deveriam, a nosso ver, ser divulgados. 

Entre muitos, selecionamos os que compõem

esta publicação. Buscamos que nela houvesse

depoimentos de diversas regiões do Brasil - norte,

nordeste, centro, sul - e de rapazes, moças e

assistentes. As histórias formam dois volumes. Este

é o Nº 1. 

À Congregação Servas do Espírito Santo, de

São Paulo, muito agradecemos os recursos que

permitiram a publicação destes testemunhos mais

amplos, completos, de alguns jovens trabalhadores

jocistas. 

DINAL VARAMOS VIANNA

Dinalva nasceu em M 
. , 

Formou-se - acew, Alagoas. 
«r;, 

como ela d· 
raculdÇtde da Vid 

,, fi iz - na

JOC. Jovem o1ne 
,ª.' a aculdade da 

11,r 

r raria p t · · 
iv1.oviment 

. . . , ar icipou do 
o Jocista de 195 6 

Atravessou três d fi 
a 1966. 

Movimento . h d
i e rentes fases do 

d 
· , ase a expa -

os questiona 
nsao, fase

de 
mentas e fa d , 

. perseguições nos ri 
s� o periodo

ditadura militar.
p meiros anos da 

Antes de h 
Trabal h . 

con ecer a JOC
e1 numa f:'b 

famosa Fábrica AI 
a rica de tecidos em Mac . , 

AI 
exandria . 

e10, na
agoas, com 1 200 , 

' a ma10r do Estad d 
D 

· o perarias h 
O e

esses 1200 o pera' . 
, omens e m Ih 

h 
nos 700 er 

u eres 
gan avam o salá . d' 

am menores de 18 
.

oficial 
no e menor (na , 

anos,

os adu�:;
t
;ó 

�=s
h
eles

d
pag�vam). Tra�����v:ão existia

ora O dmh • , 
mos como

menores. Fazíamos até h o 

eira eramas considerados'
ras extras. 
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· euio 
lhar nessa fábrica,

uando comecei a trab�
meira vez que entrava Q 

17 anos. Era a p 
d. . as pessoas, as

estava c,om_
a Tudo me surpreen_ 

iade ara mim. Eunuma fabnc 
t

. 
balho tudo era novida 

�o falava com 
máquinas, o ra 

alada egoísta, quase n 
t·nha muitosa pessoa c ' 

. Como eu i era um 
·to menos sorna. 

da só para o• ém e mm 
. para na , nmgu 

vida não hgava 

. Meus pais eram problema� na 

orq�e precisava :11-mto. 
a mais velha. trabalho, isso ? 

amos sete irmaos, e� horas extras.
ados e er 

· to fazia separ 

u trabalhava mu� ' . dar dos afazeresPortanto, e 
a em casa, ia cui 

- também iam Quand� cheg
o
:�ue as outras d�as irm::

ar dos irmãosdomésticos, p 
d hegavam iam cu 

d tempo
b lhar e quan o c 

aior parte o tra a 
Eu passava a m 

b·1· dade para a · novos. • esponsa i i mais 
. tinha mmta r 

b do Tão nova,chorando, poi
p
s 

mim tudo tinha aca a . pensava . h . dade ara 
d s 40 anos, mm a i 

t· uma pessoa e un 
- o tinha valor.

mas me sen ia 
adulta. Achava que na 

is de mim.ma pessoa 
- gostava ma como u 

. har que Deus nao , 
tinha uma vida Comecei a ac 

. d todos nos. Eu
e no Ele tinha esquecid

� 
e 

esponsabilidade em casa 

amarga pelo peso 

d:ri: sorrir e brincar?
trabalho. Como po 

·da
A JOC na minha Vl 

. sperando 
, tio da fábnca, e . dia eu estava no pa 

ando se aproximou
U

m 

a domeçar a trabalhar' qu
b, m trabalhava lá,

a hora par 
que taro e 

- , ma . Clélia uma moça 

- abe a fiaçao e u de mim ' 
- p ra quem nao s ' 

na seção de fiaçao. a 

das seções mais importantes de uma fábrica de tecidos,porque transforma o algodão em fio que é levado para a tecelagem, onde será transformado em tecido.Realmente é um trabalho bonito, assim como tambémé muito perigoso. Clélia perguntou onde eu trabalhava.Respondi que trabalhava na seção de acabamento. Para esta seção eram levados os tecidos, que eram feitos sópor homens, depois dobrados, selados e encaixotadospor nós mulheres. Clélia perguntou-me: ''Você conhecea JOC?" Respondi que nunca tinha ouvido falar: "o que é isso?' Então ela disse: "você está convidada aparticipar de uma reunião hoje à noite; você irá gostar.Lá nós nos encontramos e discutimos nossosproblemas". Respondi que iria. À noite, na hora indicada, eu estava lá. Encontrei várias jovens, entre elas a Clélia, que me apresentou às outras. Fiquei sóescutando o que elas diziam. Durante a reunião não falei nada, primeiro porque era muito tímida, segundo porque não estava entendendo nada. Terminada a reunião ela me convidou para a próxima. Perguntou se eu tinha gostado. Respondi que tinha achado ótimo.
Achei a reunião interessante porque, quando eucheguei, a gente se apresentava dizendo o nome, a profissão. Na reunião seguinte eu estava lá. Essasreuniões aconteciam sempre nas quartas-feiras. Euficava mais ouvindo as colegas falarem do trabalho, dasdificuldades que encontravam. Como eu tinha medo defalar, achava que não sabia nada. Eu sempre me julgavainferior aos outros. Todo mundo sabia de tudo, mesmo 
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d lho só eu não sabia de na a. minhas colegas de trab� c;da reunião que eu ia se Tinha medo de err�r. 
d·c te todo mundo falando a coISa 11eren ' . t 

apresentava um 
F . , que comece i a no ar e mandando que eu falass_e. o1 ai 

que elas confiavam em mim. 

ma força · t nte dava-me u Pe. Lima era o assis 
� - ' mas ainda não estava 

. t das as reumoes, . , enorme. Eu ia a o 
JOC Um dia veio a Mace10 ·t o que era · entendendo mm O 

s aJ· udar a preparar um . . d JOC para no 
h 

um d1ngente a 

fil .. 
e ganhei um broc e d" a eu me ie i congresso. Nesse 1 

uma cruz vermelha e Oc E branco com lindo da J . ra 

Ad . Depois disso, comece i a d t ·go ore i .  . d 
um ramo e n . . . . ue fiz fo i ven er oA nme ira coisa q 

b" 
trabalhar. P , T dos os que eu rece ia 1 ·nh e recebi amos. 0 

d 
jorna z1 o qu 

cei a fazer amiza e com vendia na fábrica, on�e 

d
com

ba
e

te sobre o jornal, falando anh · as Fazia e . as comp �ir . 
no trabalho. Formei um grupodas nossas dificuldades 

, f nós conversávamos e de jovens na fábrica e, no �a rnt
ais como reivindicar a planejávamos as nossas açoes�lhoria das condições de redução das horas extras, a m 

trabalho etc. 

· h ão. tesoureira da mm ª seç Fui convidada para ser 

e fi cava a fábrica. d a o mesmo emqu no bairro on e morav 
' . E . á que fazia parte da Agora eu tinha �� �quipe.

_õ;s
J
da Federação daJOC. diretoria, comecei a ir a

E
s reuni

t Reo-ional de JOC, em 1. - de um ncon ro �� Na rea izaçao 
, . lhida para ir com outrasFortaleza, no Ceara, fm esco 

colegas. 
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Voltando do Encontro Regional, semanas depois,fui eleita para participar da diretoria da Federação comsede no centro da cidade de Maceió. A diretoria da Federação ficou assim composta: uma comerciária, umaoperária, uma professora e uma doméstica. Era uma equipe bem representativa. Cada uma de nós ajudava um grupo. Eu, por trabalhar na fábrica, fiquei ajudandoum grupo de jovens de Fernão Velho (Município vizinhode Maceió, para onde se gastam 40 minutos de ônibus),pois lá também havia uma fábrica de tecidos. Cada uma 
de nós tinha um lugar para atuar. Nos fins de semana 
parávamos para revisar os trabalhos. 

Devido à minha atuação na fábrica e às mudançasque estavam acontecendo, fui proibida de conversar,ou melhor, de participar de reunião no pátio da fábrica.Meus patrões e o chefe da seção em que eu trabalhava 
diziam que eu era comunista, estava agitando os meuscolegas. Então começamos a nos reunir no restaurante 
da fábrica que ficava fora da mesma. Acertávamos para 
chegar meia hor a  antes do tra balho e assimplanejávamos nossos encontros. 

De militante de base para maioresresponsabilidades na JOCUm ano depois, em agosto de 1962, participei de 
um Encontro Regional, em Campina Grande, Paraíba.Mais uma vez estava mudando minha vida, tomando
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mais conhecimento da minha responsabilidade. Nesse 

encontro, fui responsável pela apresentação de um terna 

sobre as condições de trabalho dos jovens do meu 
Estado, principalmente dos que trabalhavam na fábrica 

e o que estávamos fazendo para tentar melhorar essas 
condições. Quase que não fazia esse trabalho porque 

achava que não tinha capacidade . Pedia às 
companheiras da minha equipe para fazer o dito 

trabalho, mas elas respondiam que eu podia e tinha 

capacidade . Tive de fazer e fiz. Tremia que só uma vara 

verde. O nervosismo me ajudou, terminei fazendo urna 

boa apresentação e fui aplaudida. Nunca me senti tão 

valorizada como nesse dia. Via que havia gente boa que 

confiava em mim. Eu era urna pessoa importante, acima 

de tudo filha de Deus, que também estava colaborando 

na construção de um mundo melhor. Esse trabalho me 

ajudou muito. Pela primeira vez eu falava em público, 
e para gente de todas as classes de trabalhadores. Antes 
de terminar esse Encontro Regional, teria de haver 

eleição de uma dirigente para a região e foi escolhida 

justamente Elza, que tinha sido de Maceió. Ela foi para

Recife - sede do Regional do Nordeste - e eu fiquei no 

seu lugar na Federação de Maceió. 

Voltando à minha cidade, trabalhei uns meses e 
logo depois fui demitida porque me neguei a trabalhar 

num feriado. Entrei com uma ação trabalhista e ganhei, 
juntamente com todos da minha equipe. Para não 

prejudicar meus colegas, assumi tudo sozinha. De 

qualquer modo foi bom eu ter saído, porque eu tinha 

que ir para o Recife. 
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com sede no Piauí, onde fiquei instalada. Piauí foi 
escolhido para sede por ser um Estado mais carente e

onde o Movimento estava mais fraco. 
Para mim foi uma experiência prova de fogo. Uma 

realidade e uma experiência muito amargas. A miséria, 
a fome e as condições da classe trabalhadora eram 
piores do que no meu Estado de Alagoas. Comecei meu 
trabalho com garra e um pouco assustada, mas havia 

dois assistentes que me davam apoio: o Pe. Manoel de 

Jesus, do Maranhão e o Pe. Carvalho, de Teresina, 
assim como Dom Avelar Brandão Vilela, bispo do Piauí. 

Em 31 de março de 1964 arrebentou a revolução, 
ou melhor, o golpe militar. Fomos então obrigados a 
suspender todos os nossos trabalhos. Não podíamos 
conversar nem nos encontrar com ninguém e muito 

menos fazer reuniões. Fiquei parada. Pedi ao bispo para 

voltar para o Recife, mas fui impedida de sair da cidade. 
Posso dizer que fiquei exilada em Teresina. Só em 
novembro daquele ano voltei para Recife. 

Terminou meu tempo na JOC 

Logo depois deixei a JOC, porque já estava 

terminando o meu tempo . Dada a situação do País, não 

podia atuar ou participar de qualquer atividade ou 
movimento. Quando deixei a Equipe Regional fui morar 
em uma comunidade, no bairro de Iputinga, com alguns 
antigos jocistas e um assistente de JOC, Pe . Moisés 
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Minha vida atualmente
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JOSÉ AMAZONAS DUCLOS 

. ·z ·t te pioneiro José Amazonas foi mi i an 
. de JOC do primeiro grupo no Rio na , , d 40-50. Em Janeiro na decada e 

. -
' 

· · direçao 1948 integrou a primeira 
. l do Movimento, atuou comonacwna 

+- t agandista e, em 1950, ,ez par eprop 
. . Congresso da delegação brasil�ir� ao 

Internacional na Belgica. 
(Entrevista) 

· · a do MOSC -JOC eu partic1pav _Antes da 
, . Social Cristão, que tinha a suaMovimento Operano 

b . Ficamos por algumfrente o Francisco Manga eira. 
tempo no MOSC e na JOC.

O primeiro grupo jocista 

· rimeiro grupo da JOCNo Rio de Janeiro, 0 P . 
d Santana,. . d Santana ah na rua e começou na igreJa 

_
e
d t V rg' as Nesse local fazíamospróximo da Av. Pres1 en e a . 
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as nossas reuniões: Mangabeira, Francisco Tussini eoutros. Mais tarde, Dom José Távora nos apresentou oJacques Jérôme, o jocista belga que acabara de chegarao Brasil e procurara aqui a Ação Católica. Dom Távorao encaminhou para a JOC e ele começou a participardo nosso grupo na igreja de Santana. 
Logo depois veio para o mesmo grupo o RenéCarisio, um jocista francês, que chegara recentementeao Brasil. René freqüentava na época um Clube deemigrantes poloneses e foi aí que ele descobriu oAgostinho Rito e o trouxe para a JOC. Agostinhotrabalhava num banco e se entrosou muito bem conosco,especialmente com Mangabeira. Foi assim que o nossogrupo se foi fortalecendo: Mangabeira, Tussini, René,Jacques, Amazonas. 

Não paramos em Santana
Começamos em Santana mas não paramos aí.Diversos outros grupos foram criados nos bairros - aschamadas seções da JOC - que eram visitadas eorientadas por nós. René, sobretudo, nos acompanhavacom a sua experiência de militante e assim chegamos aDel Castilho, Oswaldo Cruz, Marechal Hermes, BentoRibeiro, Encantado e outros bairros dos subúrbios doRio. As reuniões eram todas à noite, pois todostrabalhavam. O nosso assistente era o Pe. RomeuBriguente, mais tarde bispo. 
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Foi a partir de 1945 que usamos o método VER
JULGAR-AG IR. A gente observava, fazia o julgamento 
nas reuniões e depois passávamos à ação na medida do 
possível. Discutíamos muito, não era fácil. Enfrentamos 

muitas dificuldades, não apenas na ação operária, mas 

sobretudo em relação aos padres que nos consideravam 
comunistas, porque também participávamos do MOSC 
que, segundo eles, era 2/3 de Moscou. 

Uma ação mais política que sindical 

Dos participantes do grupo, Agostinho que era 
bancário, desenvolvia uma intensa ação sindical. 
Tussini, embora metalúrgico, era funcionário, pois

trabalhava na Casa da Moeda, mas também se envolvia 
com o sindicato. 

Nossa ação, porém, era mais política que sindical, 
talvez por influência de Mangabeira - diferente de São 
Paulo, cidade sobretudo industrial. Além disso, o Rio 
era a capital do País, centro do Governo, onde

repercutiam mais forte os problemas políticos e eram 

maiores a fiscalização e a ação policial. 

Fazíamos parte da JOC do Brasil 

Em 1948, por ocasião da Primeira Semana de 

Estudos Nacional da JOC, em São Paulo, foi formada a 
primeira direção nacional, da qual participe i: 
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Presidente -José Gomes de M . 
José Amazonas Ducl T 

o�rus Neto, Secretário-os, esoureiro -Agostinho Rºt N Rº 
lo. o IO de Janeiro recebíamos d . Dom Távora e Dom Held C A 

gran e apo10 de

procurado por nós no S 
er 

t 
�mara, q�e era muito

México. Alí recebíamos :
c
:e tnªf º � ac10nal na rua 

mantínhamos longas con 
s imu o tao necessário, e versas. 

A viagem à Bélgica
Fiz parte da deleg ~ 

.!' • 

para a co ~ 

açao que io1 a Bruxelas em 1950 . memoraçao dos 25 anos da JOC viagem de navio_ na .d belga. Na 1 a e na volta · para rever e planejar O M . - apr_oveitamos 

oportunidade de nos conh 
ov1mento e fo1 também

a colaboração nacional 
e�rmos melhor e de fortalecer

nordeste, centro e sul do
.
Br:::�

s 28 delegados - do
alguns deles pela pr· . que se encontravam 1meira vez. ' 

De volta da Bélgica - estudo, trabalho e
militância da JOC

Quando voltei da Bél · . 
em 1951. Trabalhava muif 

�ª entrei pa�a a Faculdade, 
noite Tinha · 0 urante O dia e estudava à · por isso pouco temp d• , 
muitas vezes com J 

O ispomvel.Mas viajei 
acques e com R , propagandista, sobretudo em M" G . ene , como

e no interior. mas errus, na capital 
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Jacques foi para São Pau lo . Trabalhou na 

Companhia Rhodia, de onde saiu depois de uma greve. 

Vale a pena relatar este fato. Ao ser perseguido pela 

polícia por ter atuado na greve, os donos da Companhia 

lhe ofereceram um emprego na Bélgica, mas ele preferiu 

deixar a empresa e continuar no Brasil. 

Como propagandista estive também no Nordeste 
com o dirigente da JOC Ajuricaba, e visitei também a 
cidade de Paulista, onde havia uma grande fábrica 
pertencente aos Lundgren, empresários alemães que 
eram donos de quase tudo ... 

A JOC deu-me uma abertura

Eu trabalhava muito dando aulas, de manhã à 
noite, em Deodoro,Madureira, Base Aérea do Galeão, 
Barra do Piraí... Saía de casa às 5 horas da manhã e 
voltava à noite ... O transporte era difícil, não tinha 
tempo nem de almoçar. Por isso já pouco participava 
do Movimento Jocista. 

A JOC foi para mim uma abertura - uma abertura 
muito grande. A gente se encontrava e discutia os 
problemas sociais, os movimentos sociais e políticos, 
numa perspectiva cristã. Reconheço a grande influência 
sobre nós de Mangabeira que era católico e socialista. 

Em 1957 casei-me. Tenho dois filhos, um está hoje 
vivendo nos Estados Unidos, a outra casou-se. Ambos 
me deram netos ... 

EVA CARnozo MORAEs

Surpresas, descobertas e muita lutap_ela causa das empregadas domésticas, com muita fé em Cristo, é o quetestemunha Eva, jocista de PortoAlegre, Rio Grande do Sul q 
h 

, ue con_ e__ce� a JOC em 1959. Daassi�tencia inicial ela passou à açãocora1osa e organizada das trabalha-doras domésticas. 

Meu envolvimento co J 
Católica -JOC 

m ª uventude Operária 
do Pe p l G

come?ou em 1959 através de um convite · au O eremias, coadjutor d , • 
Senhora AuxT d 

ª paroqma Nossa 
. 

I Ia ora, para eu fazer parte de um 
=

i���:::a 
e:::tI��das domésticas. Não sabia ain�

u

�z

F ·  . o1 grande a minha surpresa quand vieram duas jovens Santuza e L . 
o numa tarde 

ir à reunião d 
' , uiza, me procurar para 

0 grupo, no sabado seguinte. 

23 
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Como não correspondi ao convite, na semana 

seguinte lá estavam elas novamente, no meu serviço,

insistindo para que eu participasse, mas não fui ainda

naquele sábado à reunião. Na verdade, eu sentia algum 

medo que não identificava. Talvez ficara perturbada 

porque precisava pedir licença à minh a patroa e, ao

mesmo tempo , minh a liderança nata, ainda não 

expressa, me deixava aflita por querer decidir por mim 

mesma. 

Dias depois, após uma discussão a respeito de 

assuntos de casa, saí para "refrescar a cabeça" e, quando 

me dei conta, lá estava eu na igreja, fazendo parte da 

reunião. Era sábado!

Foi uma surpresa para a turma. Assisti muito 

atenta ao que falavam e me comprometi a voltar na 

próxima semana. Na 3· reunião já pediram para eu

secretariar e, desde aquele momento, não faltei mais

aos encontros. Dentro de pouco tempo passei a ser a 

secretária, porque tinh a uma caligrafia muito clara e 

gostavam dos meus resumos. 

Nosso compromisso era o seguinte: No primeiro 

domingo de cada mês, todos os militantes, operários e 

domésticas com cargos dentro da JOC, se encontravam 

no bairro Navegantes, no salão da escola do mesmo nome. 

"0 dia de estudos" constava de troca de experiências que 

davam oportunidade de orientação para melh or conduzir 

as co mpanh eiras a vencer suas d ificul dad es. A

programação era : visitar as que se encontravam 
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desempregadas, aquelas com dific ld 

os doentes como tamb, 
u ades financeiras 

' em os que n~ tinh 
' 

Além disso, aprendemos a ca t 
ao am moradia. 

reunião tinha início às 8h�: 
e rezar_pelos outros. A 

Congregava dirigentes de cad 

e !ermmava às 17h. 

Porto Alegre, Grande Porto Alªe 

se�ao �as paróquias de 

representando cidades 
. 

d
. gr e, as vezes, alguém 

outros Estados O m . mais istantes, ou até mesmo de 

. · ov1mento da JOC • . 
d10ceses do Estado do p , 

d 

existia em muitas 
' ais e o mundo ... 

Aprendi naqueles encontros 
na Bélgica e que seu criad fi 

que a JOC surgira 

A reunião terminava comº: 
ora o_monsenhor Cardijn. 

onde cada um colocava 

�a m1s�a, compartilhada, 
suas mtençoes ... 

Eu me sentia valorizada 

A cada reunião com o p A . 

assistente regional da JOC 
e. ,gostinho Pretto, 

porque me sentia valorizada �o 

eu saia entusiasmada, 

de empregada doméstica Ele f 
m� pessoa no meu papel 

se sentisse m impo rt; t 
azia com que as pessoas 

realizavam.E eu sa1'a d  

n es _:o m o trabalho que 

as reumoes m ·t .Ç 
1.

que era gente filha d D . m o ie iz, sabendo

f: . ' e eus e igual 
azia um bem enorm r 

aos outros. Isso me 

e. 

P�ssei a olh ar para os outros . . 

a valorizar o meu próxim 
com mais satisfação, 

era tão digno quanto outroº ::1
ver que o meu trabalho 

das palavras do p A 
q_ quer. Lembro-me muito 

e. gostmh o quando nos alertava 
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sobre o respeito ao próximo que, segundo ele, "era a 

imagem e semelhança" e "o templo de Jesus Cristo". 

Havia outros fatores que me faziam mais

participante. Um deles era usar o distintivo da JOC, que 

muito nos orgulhava e nos fazia trabalhar com mais ardor

nas tarefas de recrutar novas companheiras para o nosso 

grupo. Era dada uma atenção especial dentro da JOC ao 

grupo de Jovens Empregadas Domésticas -JED, não só

porque a doméstica tinha pouco tempo para tantas

obrigações, como pela importância do seu papel junto às

outras domésticas, e porque os operários já haviam

conquistado alguns direitos civis. O fato de trabalharem

em grupo ajudou a acelerar seu processo de sindicalização.

A JOC foi entrando na minha vida

Entre as coisas boas que a JOC nos passava a 

maior era a conscientização, o cumprimento dos nossos

deveres e procurar estar próximos de Cristo . 

Como eram maravilhosas aquelas reuniões, tanto 

na sede regional, nos dias de estudos, como na salinha

simples, no porão da igreja Nossa Senhora Auxiliadora.

Participávamos de todas as festas religiosas, como Festa

de Cristo Rei entre outras, levando a nossa bandeira.

Éramos muito respeitadas! 

A Igreja considerava a JOC dentro da Ação 

Católica, proporcionando oportunid ad es a estes
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segmentos de crescerem como elem . . 

de uma sociedade solºd, . 
entos participativos 

i ana. 

O lema a ser seguido era V 
Ver significava verificar c t t

er, Julgar e Agir. O 
' ons a ar em qu ·t -

pessoa se encontrava· J 1 
e si uaçao a 

' u gar era o moment d 1· 
o caso e encontrar a Ih _ o e ana isar

executar ou melh 
me or soluçao ; o Agir era o 

naquel 
' or, prestar o auxílio 

e momento. 
necessário 

Além disso, havia o com . 

1 % do salário o que h 
promisso de contribuir com 

' se c amava cot' -

que, quando paga era 
. 1 

izaçao mensal e 

- , assina ada pela t . 

seçao na carteirinha d b . esoureira da 
e mem ro Joc· t E 

era destinado ao pagame t d d 
is ª· ste recurso 

com o jornal "Juventude T
n o

b 
a

lh
s espesas com Boletim 

d 

ra a adora" ' 
' 

os permanentes Est . . e a manutenção 

d · 
· es eram m1htant · · 

eixavam suas fa ,1. es Joc1stas que 

t 
mi ias e trabalh 

emporariamente à dis . - d 
o para ficarem

posiçao a JOC. 

" 
Certa ocasião, nosso vi ário 

, . 
vamos celebrar uma m· 

g . ' Pe . Maximo, disse : 

Doméstica e também d

issa especial para a Empregada 

_ aremos a lª Com h- , 
q�e nao tiveram oportunidad 

un ao aquelas 

cnanças". E nos deu t 
e de a receber quando 

d 

uma arefa · faze 1 
as empregadas dome'st· d 

. r um evantamento 

1 
icas o nos b . 

evar o convite impresso. 
so airro, para depois

Foram 2 meses de 
-

encarregava de uma 

preparaçao. Cada jocista se 

O 
rua ou mais F' t d 

utubro e a rua ond 

. iz o a rua 2 de 

e eu morava, a Coronel Bordini 
' 
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batendo de porta em porta . Em alguns pré dios 

encontrava barreiras com os porteiros, mas a causa era

tão nobre que eles nos deixavam entrar . Percorri quase 

3 kilômetros, não ficou nenhuma residência de lado.

Somente uma senhora fechou a porta na minha frente 

e não deixou a empregada falar comigo, era de outra

religião. No início eu achava que não iria dar conta,

pois no meu serviço eu cozinhava, lavava quase toda a 

roupa e cuidava das crianças. Para entregar os convites,

muitas vezes levava as crianças comigo, uma no

carrinho e as outras duas pela mão ou grudadas no

meu avental. Elas adoravam, assim como gostavam de 

ir às festinhas de confraternização. Para não perder eu 

levava-as junto.

Não foi fácil continuar a militância

No dia da missa foram reservados os primeiros 

bancos para nós. Era um domingo, às 10 horas. A igreja 

ficou lotada. Participaram mais de 150 domésticas,

dessas, 25 fizeram a 1" comunhão. Que alegria para a

JOC! 

Aí eu já era dirigente da seção Auxiliadora!

Após a missa festiva, com cantos e leituras feitas

pelas domésticas, passamos ao salão paroqu ial.

Algumas patroas nos aju dar am com bolo s e

salgadinhos. Houve companheiras que até presentes

ganharam de suas patroas. 
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Para mim e para todo f' 
trabalho, e com isto des b . 

s icou registrado este 

e fizemos novas am· d

co rimos outras companheiras 

iza es e algum t, 
no movimento. 

as a e se engajaram 

À medida que a minha , . . 

trabalho, fomos p d d 

paroqma foi ampliando seu 

t'nh 
er en o espaço e 

. 

I amos que nos reu . muitas vezes

d b . mr no quarto de al 
o airro, às escondidas d 

gumas colegas 

era comum as domést' 
as patroas, porque na época 

A d. 
icas morarem nos empregos 

s 1scussões do gru 

· 

nosso valor, da importâ 
?º

d
sem�re eram em torno do 

P , 
nem e nao mo 

orque tmhamos que c 
rar no emprego 

iazer nossa 
. d 

' 

�ma caderneta de pou an 
m ependência, ter 

imprevi sta s ent 
p ça para as necessidades 

' rar em cont t 
companheiras, levar uma p 1 

a o com outra s

que por acaso estivesse d
a avra de conforto àquelas 

até d · m oentes reza 
ar aJuda financeira E . t. ' . . r e, se preciso 

nos grupos. 
· xis ia mmta solidariedad�

Não fi · f:' ·1 
d 

o1 ac1 continuar a milit A . 

etestava as reuniões N , 
ancrn. Minha patroa 

comigo, somente o nec�ss: 
�es�era, nem falava direito 

sofria com essa atit d 

no. o mesmo tempo que eu 

u e, rezava por el b 
vezes me chamassem d . a, em ora muitas 

c . -
e comumsta 

. 

onv1cçao forte dent d . ' mas eu tinha uma 

d 
. . ro e mim qu -

es1st1r. Eu cum . ' e nao me deixava 

obrigações da casa! 
pna plenamente com minhas 
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No Rio de Janeiro, em 1961,

jocistas de todo o Brasil

e do mundo inteiro

Meus sentimentos foram crescendo de uma 

maneira tal pela causa da doméstica que, no início de 

1961, quando ficamos sabendo que haveria no mês de

novembro no Rio de Janeiro dois encontros importantes 

da JOC, começamos a nos preparar. Todas as reuniões 

eram voltadas para aqueles eventos. Fazíamos rifas,

chás e encontrávamos outros meios de angariar fundos 

para mandar uma delegação ao Rio de Janeir o

representando nosso Estado. Antecipadamente houve

um congresso estadual, onde eram escolhidos os 

delegados que iriam participar. Envolvi-me de corpo e 

alma nesse empreendimento. Até que um dia me

convidaram a participar do Congresso Nacional de 

Jovens Trab alhadores ... Deus s ab e co mo fiquei

imensamente feliz.

Ao chegar em casa, falei com minha patroa a 

respeito do tal convite. Para minh a decepção, ela 

respondeu: "era só o que faltava, uma empregada 

doméstica no Rio de Janeiro". Recém ela havia chegado

de lá. Fiquei calada e sentida e fui falar com Pe.

Máximo. Quando acabei de falar ele me disse: ''V ai, irás 

representando a paróquia e a passagem fica por nossa 

conta". Foi como uma ordem. Comecei a me preparar,

nem dei mais ouvidos à patroa. Quando chegou o

esperado dia da viagem, fomos de ônibus, somente com

· . 
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JOC1stas, levando faixas ca t 

encontrar jocistas de t d' B
n os _ e a expectativa de 

· · 0 0 o ras1l e de t 

que v1nam para o II Conselh . ou ros países, 

conhecer pessoalmente o f d 

o 

d
Mundial da JOC, e de 

Cardijn. 
un ª or da JOC, monsenhor 

Era muita emoção ! 

Eu rne sentia nas nuvens N R 
em casas de famílias cat T 

. o i_o, nos hospedamos 

organizado. Este congress 

o icas . Foi _  tudo muito bem 

na memória, corno se fosse

o

h
m_arco1: rnmha vida. Guardo 

de Jovens Trabalhadores. 
OJe, o 1 Congresso Nacional 

Nesse evento houve 

domésticas se reuni�am 
, um momento em que as 

e propostas, foi aventa
:

a

p:rt� e,_d��tro das discussões 

uma associação da categoria� 
ss1b1hdade de criarmos 

Paralelo ao 1· Co 

Trabalhadores acont 

1:gresso Nacional de Jovens 

JOC, no hotel Quitan��:h� � C�nselho Mundial da 

Após o nosso encontro no R
' , a

b
c1dade de Petrópolis 

e 

10 su imos 

· 

ncontrarrnos e conhecer 

, a serra para nos 

conhecemos jocistas d d 

monsenhor Cardijn. Aí 

eh d 
e ezenas de , ' 

arnan o-me a atenção 1 
yaises, alguns 

os africano s, j ap o n e  

pe os

b
se�s �raJes típicos, corno 

com · , 
s e s, ohv1an os N, 

umcavamos por gest 1 
··· os n os

os e pe o coração. 

Na volta ao Rio Grand d 
alguns companheiros e 

e ? Sul fomos deixando 

m suas cidades como Va 
. 

' 
cana, 



32 

Passo Fundo e, ao chegar a Caxias do Sul, a diocese

que era dirigida pelo então bispo Dom Benedito Zorzi, 
nos ofereceu um almoço no salão da Catedral. 

Voltei com mais garra e entusiasmo e nos

reuníamos freqüentemente : J orgina Caetano, Maria 
Camilotti, Vilma Veloso, Celináuria, Edelma, Emma 
Rodrigues, Maria Eunice, Olmira, Quininha ,eu e 

outras. Minha patroa continuava a me hostilizar cada 
vez mais , dizendo-me impropérios. Muitas vezes eu me 

queixava ao Pe. Agostinho e às outras colegas. Elas me 
aconselhavam a mudar de serviço, mas eu sentia um 
amor tão grande pelos filhos daquela senhora, 
principalmente por uma que vira nascer. Eu pensava 
comigo que poderia vir outra pessoa e judiar da minha 
menina. Assim, fui aguentando, um dia iria melhorar.
Hoje essa menina é uma filha e amiga que eu tenho, 
graças a Deus. 

Veio o golpe de 1964 ... 

A JOC foi massacrada. Muitos companheiros

militantes foram presos, torturados, humilhados, tanto 

leigos como religiosos, todos que apoiavam a luta dos

trabalhadores. Algumas domésticas foram chamadas 

a depor, entre elas eu, no Quartel Geral do Exército, 
em Porto Alegre . Nenhuma foi presa, só nos 
aterrorizavam; em outros Estados, sim. Por causa disso 

não nos reunimos mais na semana e nem tão pouco

mensalmente, mas não houve desistência. 
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Es�oradicamente, em algum local mais afoito nos abr1·a b 
' quando um padre uma recha , 

O Pe. Hugo Asmann . . , 
' nos nos reuníamos. 

S 
' primeiro paroco d . . 

enhora do Mont 'Serrat 
ª 1gre3a Nossa 

se referia à doméstica 
' por 

l
exemplo, a cada sermão

e ressa tava a s · � . 
na casa de família dizend 

ua 1mportancia
rezando, bem desp

' 
reocu 

o 

d
que se a patroa estava ali

filh , pa a com alm 
os e porque tinha u 

oço, roupas e 

casa tomando conta 
m
d 

a 
t
pe

d
ssoa de confiança na sua 

" e u o E co · t cutucando" as patroas e d
. ' m 1s o, ele ia mexen o no meu entusiasmo. 

Lutando por uma Associação

. D uas senhoras muito li d , mteressaram em nos da . ga as a Igreja, se

G 
. r apo10 D G · D ross1, esta última hoje d t d

. momar e . Ester 
dos Trabalhadores E 

epu a a pelo PT - Partido

Católica Junto com
. 

e

s

l
tas _senhoras pertenciam à Ação · as e que in · · . passos para a tão sonhada 

i�rn1:1os os primeiros 

porque tendo uma a . ~ associaçao da categoria 
. 

' ssocrnçao as d , t ·  . . ' 
sentir mais valorizad 

' ornes icas iriam se as como os outros trabalhadores 
Foram anos de luta ar 

. 

fosse vista pela socied d 
p a que a categoria também

uma classe de pessoat· 
e com outro� olhos, não como 

saídas de uma situa 
~ !

�orantes, vmda� do interior,
muitas ainda viviam.

çao e quase escravidão em que 

Somente em 1972, um u , . 
uma Associação "pra valer" . .  � po de domesticas cria
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h da Fraternidade foi toda Em 1971, a Campan a 

gada doméstica. Dom da empre t voltada para a causa 

h hi bispo auxiliar de Por oAntônio do Carmo C_ e1:c 

do Centro Arquidiocesano Alegre, assumiu a cnaç�o 

Doméstica - CAPED, comde Promoção à Emprega a 

s de alfabetização, d f ecer curso . a finalidade e o er 

trabalhos manuais e

culinária, corte e co;tura, 
As irmãs do Coração de

orientação de todas a� or

l
ma

t
s_-

t to São Benedito comotigo ns i u M · Maria cederam o an 
Ramiro Barcelos, 1645. ais

sede do CAPED, na rua

1 1 uma creche para filh�s . . d O mesmo oca . , atarde, foi ena a n , . e eu passei a ser func10nan de empregadas dome�ti�as, 
nvidou a Sra. Dercy Furtadodo CAPED. Dom Antom

l
o co

t balho pois esta senhora. . . t do aque e ra , para dirigir O 

. • d da Ação Católica. t bém havia participa o 
am 

favor outras contra essa Algumas patro�s_foram
u: as d�mésticas estavam . . . t·va porque diziam q inicia i , 

se alertando rápido. 
. , -

reunia tão d t O eu Ja nao meCom o passar o emp ' 
heiras. Estava já 

as outras compan . assiduamente com 
lh t· ha o compromisso 1, d meu traba o, m 

casada e, a em o . tudava à noite. Mas, ass1� 
com minha casa e amda es 

d a aulas de culinária 
r semana, av mesmo, uma vez po 

N Sra da Piedade. Era uma ·1· d a e  ossa . ED na igreja Awa ia o� 
d éstica s  ao CAP . forma de incentivar a_s 

d
om 

an·do que também . nh apmo e meu m Felizm:nte e�_ti a o 
OC de Uruguaiana. Se� nom� havia sido militante da J 

1 podia nos aJudava M Sempre que e e 
era Jesus oraes. . _ festas juninas, f t S de confraternizaçao, 
nas es a 
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primavera, chás etc. Foi nessa ocasião que o dia 27 deabril, dia de Santa Zita, uma santa que tinha sidoempregada doméstica na Itália, passou a ser o Dia da Trabalhadora Doméstica . No Rio de Janeiro e em SãoPaulo, as domésticas já festejavam esse dia. Hoje jáconsta do calendário nacional. 
Como não podia deixar de acontecer nos gTandesgrupos, vieram as divergências entre patroas edomésticas e a diretoria do CAPED, formada de patroasbem intencionadas, mas que eram patroas e pensavamde modo diverso. 
Somente em 1972 é que um gTupo de domésticasresolveu criar uma associação da categoria "pra valer".Assim foi feito. Eu já não pertencia mais à categoria.Já havia feito concurso público no INPS e, para minhasurpresa, me mandaram para o Ministério do Exército.Trabalhei no mesmo prédio onde um dia fui chamada adepor em 64. Ironia do destino ! 

Nunca deixei de ser sócia da Associação, semprecontribuindo com a mensalidade e, com o dom que Deusme deu, não só de saber cozinhar, mas também depassar estímulo e v�lorização da profissão àscompanheiras para que também se profissionalizassempara melhorar seus salários . Sentia-me feliz aotransmitir aqueles conhecimentos às outras pessoas.Muitos bilhetes eu recebia das patroas elogiando osnovos pratos que suas empregadas apresentavam. Erabelo ensinar-aprendendo . 
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Eu devo tudo isto à JOC, que passou na minha

vida como uma escola, uma escola de vida, amor,
desprendimento, coragem de lutar e de muita fé em

Cristo para vencer todos os obstáculos. 
Em 1984 um grupo decidiu criar a Pastoral das

Empregadas Domésticas com o objetivo de trabalhar

com a Pastoral Operária - PO, um trabalho mais
direcionado à doméstica na base. A arquidiocese nos
cedeu um sala no centro da cidade, ao lado de outras
pastorais. A sala tinha sido da JOC, coincidência! 

Por meio de projetos com uma instituição

internacional nos mantivemos e organizamos encontros
estaduais, bem como participamos de congressos
nacionais. A Pastoral era responsável pelas visitas aos
municípios onde existiam associações ou grupos. Eu,
assim, fiquei como coordenadora, por um período de 4
anos. 

A confiança da categoria das domésticas em minha

pessoa se manifestou quando fui convidada pela

Associação para representá-la na Equipe Nacional,
criada em 1978, no 3" Congresso Nacional, em Belo

Horizonte-MG. Hoje é o Conselho Nacional. Participei
de 5 Congressos Nacionais e do 1" Encontro Latino
Americano do Caribe, na Colômbia. Esses encontros
foram muito importantes porque me possibilitaram

conhecer os problemas, as organizações e as lutas desses
locais. Também ali demos a nossa contribuição.
Estavam presentes representantes de 11 países, 4 do
Brasil, entre elas eu. Muitas tinham passado pela JOC.
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A JOC abriu o caminh o para os Sindicatos de h 

H .  

�e 

0Je as associações de todo o , 
em sindicatos As do , t· . , pais se transformaram· mes 1cas Ja estão 
os seus direitos reconhec·d A . _com quase todos 

· 
1 os ma10na - b surgm, nem que existiu um� J nao_ sa e como 

que abriu o primeiro ''bur 
. OC ,,e que fm esta JOC 

passar. aqumho para a doméstica 

Os tempos foram mudand . 
pessoas, outras idéias. Isto é bom 

o , �1eram outras
mas, em certos lugares d 

' o movimento cresceu, 
criadas ainda .calt on e as associações foram 

' 1• a o compro t· falta do companheirism d . me imento. Sente-se a

pelo próximo, da busca º�10º 
mteresse mútuo, do amor

trabalhar e ajudar o 

p bem fazer e pelo prazer de
participação da classe

�upo a crescer, aumentando a

Quanto ao meu presente d 
estou aposentada do Servi o 

p, ev? acrescentar que

cumprindo meu dever de 

ç . u�hco, mas continuo 

Pastoral do Negro d crista , participando da 

com Cristo - ECC : u-:{1 grupo de Encontro de Casais 
paróquia. a Pastoral Social da minha 

�ão posso deixar de consc1entizador da JOC acentuar o pape l 
sou e serei sempre iguai �

ue 

u�� fez compreender que

fez entender tamb, b 
_q quer pessoa e que me 

t em a o ngação s . 1 
enho como cidad~ ocia e política quea. 



JACQUES JÉRÔME 

Jovem trabalhador, Jacques v;{? �a
Bélgica em 1948. Andou .pelo w 

. 
e

. s~o Paulo e Minas Gerais. Janeiro, a 
. fundamente Educador, missionárw, pro 

. 
• t~o Uma pessoa muito humano e cris a 

. l Violtou à Bélgica. Faleceu em especia . 
'd d .

. 
� eia de uma enfermi a e consequen º 

adquirida no seu trabalho c omo 
eletricista. 

. . 
h 

. d de trabalho em Cokerill,Comecei_ m�n . a vi 
t:ial da cidade de Liege, naSeraing, suburb10 mdus 

eio e como aprendiz de 'l · E tinha 14 anos e m , 
, h 

Be gica. u 
d . f ancas e 60 centavos a ora.eletricidade, ganhava ois r 

Foi em 1942, estávamos em guerra. 
. Pré-. JOC em Seraing. Eu me ocupei da . Co�hec1 a 

, el federal até 1948. Foi assim, desdeJOC e fui responsav .. época que conheci Pe. Card1Jn. essa ' 
. d JOC comDe 1948 até 1955 fui propagand1st� 

1 
a 

h�cidaa preocupação de levá-la adiante e torna- a con 

em todos os lugares onde eu trabalhava.
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Da Bélgica para a América
Eu desejava ardentemente me expatriar. Queriair para a Argentina. Quem me deu a idéia foi um amigoitaliano com quem trabalhei na fábrica. Falei com o Sr.De Boserée, ele falou sobre isso com Cardijn que se pôsem comunicação com a JOC da Argentina. Cardijnenviou uma carta de apresentação para o Consuladoargentino em Anvers para facilitar as providências dopassaporte. Graças a Cardijn encontrei trabalho numasociedade belga - a Sociedade de Eletricidade de BuenosAires. Guardei sempre essa carta. 

Não consegui o visto para a Argentina. Cansadode esperar, me apresentei ao Consulado Brasileiro emAnvers. Contei minha história e, num período de trêssemanas, obtive sem problemas um visto de residênciapermanente no Brasil; 500 francos de despesasconsulares, passaporte remetido pelo correio paraJ ameppe s/Meuse. 

No Rio de Janeiro encontrei a JOC
Em 21 de maio de 1948, desembarquei no Rio deJaneiro sem saber uma só palavra de português e semtrabalho. Eu carregava meus instrumentos de trabalho- de técnico eletricista - e 7.000 francos belgas que,trocados, me deram 3.200 cruzeiros, nova moeda queacabava de substituir o milreis. 
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. JOC brasileira e a encontrei na R�a Procu_re1 a 

d A ão Católica. Af conheci o México, 16 andar' sede a ç . 1 da JOC No mesmo , · stente nac10na · Cônego Tavora, ass1 

t Odette de Azevedo . h • y olanda Bettencour e 

�:;:� :i�igente nacional da JOC brasileira. 
' 

tre1· trabalho na Sociedade Severo Logo encon . A f r Linhares, como eletricista, a 8 cruzeiros a 
�

ora. par i 
daí minha ação jocista começou no Bras1 . 

' 
Eis na ordem do encontro o nome dos jocis�as �ue 

itados como sendo os pnmeiros conheci e que_ podem se� c
o· Francisco Mangabeira, Joséjocistas no R10 de J

�
eir 

t:nh Rito Francisco Tussini. Am
J 

�z=:
z
�::�º=• M;���bei:a fal�vam francês e me ose .

d te ajudaram a caminhar rap1 amen . 

''Num belo momento da minha vida" 

t b d 1948 com a JOC do Rio, participei Em ou u ro e ' 
s- p 1 d Primeira Semana de Estudos Nacional� em . ao au o. a 

( · eira viagem aoCardijn aí esteve presente_ su
d

a 

�;�aulo· Zezé (José 
::�1�r��':i::t=t�::,q�:r: T:omé, BarÍol

� 
P

�::
z
� Tibor Sclik Humberto Mingrone, e eram assis. e� 
e padre Edu�do Roberto e Padre Mel�so_n._ F01 la 

B��oencontrei o padre Ag_uinaldo �e
:

l, v1g
:;�c

e
:quelaHorizonte, que me con:"1-d

D
ou_p�a 

1;,. 
e

��m de dezembrocidade de Minas Gerais. eixe1 o 10 
de 1948 e cheguei a Belo Horizonte no Na tal. 
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A pedido do vigário de Nova Lima, pequena cidade a 27 kilômetros de Belo Horizonte, comecei a JOC nessa cidade. Foi em janeiro de 1949 que ela deu uma arrancada com a ajuda de Frei Barruel de Langenest.Ele conhecia bem o Movimento jocista, mas não era brasileiro e, além do mais, era de família nobre!
Os caminhos de D eus são curiosos: em primeirolugar Mangabeira no Rio, presidente da Caixa Econômica Federal, filho de João Mangabeira, deputadofederal, sobrinho de Octavio Mangabeira, governadordo Estado da Bahia! Nada verdadeiramente operáriopara começar a JOC; em seguida, em Belo Horizonte,Barruel! Ele tinha antes estudado medicina. Freidominicano, pensava ir à Rússia, mas sua Ordem oenviou ao Brasil, para Minas Gerais, primeiro Uberaba depois Belo Horizonte. Mais tarde teve que deixar BeloHorizonte por São Paulo. 

Foi então que eu conheci o padre Lage, lazarista,assistente da JOC masculina depois de Barruel. Aequipe que começou: L eopoldo Garcia Brandão(dentista), D écio Marri (advogado). D e novo começavase primeiro com intelectuais em vez de operários. Obispo, D om Cabral, enviou padre Lage como vigáriopara Caeté, uma pequenina cidade do interior. Nessa cidade trabalhei como eletricista na Companhia de Ferro Brasileira. situada em João Brandão, vila dependente da municipalidade de Caeté. Encontreitrabalho aí graças a Frei Barruel. Pe. Lage teve a surpresa de me rever aí.
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Nessa Companhia trabalhei verdadeiramente

como operário em rodízio nos horários de 6h às 14h, de

14h às 22h, de 22h às 6h da manhã. A fábrica era

importante, a primeira que fabricava "canalisations en

fonte" no Brasil, portanto o primeiro produtor de canos

de todos os diâmetros ... Uma fábrica de altos fornos,

tal como em Cokerill e "Tubes N euse à Flémalle". 

À noite eu dava aulas de matemática, as quatro

operações fundamentais, e também de eletricidade, a

cerca de 40 alunos. Não fiquei muito tempo nessa

fábrica, somente nove meses, mas este foi talvez o mais

belo momento da minha vida. 

Retorno à Bélgica e de novo no Brasil,

em São Paulo

No final de 1950 eu voltei à Bélgica com um grupo

dejocistas brasileiros de diversas regiões do Brasil. Foi

nessa viagem marítima, a bordo do Kuerguelen, da·

Compagnie des Chargeurs Reunis, e na volta, no Jenny 

(navio cargueiro reformado, equipado especialmente

para o Ano Santo) que foram reforçadas as bases da

JOC Nacional Brasileira, com toda a sua estrutura:

local, regional, federal. José Gomes de Moraes Neto,

presidente nacional, me pediu que integrasse a equipe

de dirigentes de São Paulo. Aceitei e, no fim de 1950,

eu estava na JOC de São Paulo, que tinha como

assistentes padre Eduardo Roberto, salesiano, e o padre

Oscar Melanson, canadense-CSC, presidente Zezé

43 

M
M?raes, secretário Bartolo Perez e tesoureiro Humbert 

1ngrone. 
o 

Retomei minha vida de ele. �r1·c1·sta d · d ·· · " o começo na
m ustn� Isnard, na montagem de refrigeradores ' 

�
� segm

t
a tornei-me permanente, quando a •J�ªi

. e1xou a ua Marechal Pestana no I i . 
mstalar-se na Rua BrigadeiroT b . ' 

p I anga, para

Santa Efigênia. 
0 ias, perto do largo de

Co
�

_permanente minha tarefa era sobretudo de

�
rop

l
ag

t
ai_: ista da JOC. Eu percorria a cidade de São 

au o res vezes por seman . 

de trabalho N fi d 
ª par� r�umões em locais 

. os ms e semana ia de t º . . t 
�eções das cidades do interior. Todas as 

r 
6: 

v
�

s_1 ar as

ia a Jundiaí 'b d 
• eiras eu 

, . ' e aos sa a os a Americana ou a Limeira.
as vezes ia a Pe�reira ou a Valinhos às 5a fi . . ' 

Santos. 
, s. eiras ia a 

I . Er
E

� pre�iso �o,n:7encer sobretudo a hierarquia da 
greJa. mmto d1ficil ser ao mesmo t , . 

cristão E t fi · . 
empo operano e 

"t 
· s a 01 a mmha experiência: ser um tipo que

raz confus - " " t oes 
' 

es rangeiro perigoso" "va· t 
problem " M 

, 1 razer 

parte d 
ª�··· as, por outro lado, que acolhimento por 

os Jovens e que alegrias vividas! 

No Rio de Janeiro d' - propagan I.5ta permanente

d"d
E

� 
1951, deixei definitivamente São Paulo a

�
e � o e Dom J os� Távora, e voltei ao R10 onde 'fiz 

equipe com padre ltalo, padre do Cear-� na' . -
ª' ocas1ao 
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residente no Rio. Ele conhecia bem Dom Helder e seguia
a linha do padre Melanson de São Paulo. Joaquim
Arnaldo era então presidente, José Araújo tesoureiro,
João Sales secretário. Havia bons dirigentes locais: Juca
no Rio Comprido, Antônio na Salete. Mais tarde Peter
N agy de São Paulo veio se unir a nós. Foi ele que
começou a JOC em Niterói.

Eu ia muitas vezes a Inhaúma onde me encontrava
com Newton Macedo. A JOC carioca pretendia ser um
movimento de massa. Organizávamos acampamentos
jocistas e excursões: um dia fomos ao Alto da Tijuca
com centenas de jovens trabalhadores. Alugávamos os
bondes, às vezes com quatro reboques! Houve também
festas e campanhas em defesa dos jovens trabalhadores,
como a da saúde, dos transportes, do repouso semanal,
que tiveram muita publicidade: cartazes,jornais, rádio
e já mesmo a TV. Eu me lembro de ter falado na TV
Globo sobre os trens da Central do Brasil.

Depois, em 1953, houve a grande peregrínação a
Aparecida: 10.000 jovens era o objetivo a atingir. No
Rio de Janeiro nós enchemos cinco trens e vinte e quatro
ônibus! Memoráveis dias de setembro que me
marcaram profundamente. Curiosamente eram
movimentos mais religiosos que sindicais (operários) e
se buscava o apoio da hierarquia.

Fui propagandista regional do Centro e segui de
perto a JOC de Valença, Petrópolis e Niterói.
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Andei por Lima no Peru

Em 1954, atendendo a um convite da JOC f . Peru, onde passei dois meses: quatro semanas e� {t:�com o padre Camacho, três semanas em Areq se H . mpa uma_man� em uanacaJo. De volta do Peru esti;e emSao Lmz, no Maranhão e em Sal d ' . va or, na Bahia.
De volta à Belgica

Voltei à Bélgica por 1 Brasil em 1955 . _ª guns meses e retornei ao
I t . ' por ocasiao do Congresso Eucarístico
J
n
OC

ernac
M

10nal, co� a apresentação do Jogo Cênico dano aracana. 
Eu obtive muita al · fi t . egna, mmta consolação e razõesor es para viver como cristão até hoje depois de t t anos de luta! ' an os

E t 
A� perguntas, entretanto, continuam colocadas n re e as a de uma outra.JOC sempre mais bela mai�forte, que �te�da a necessidades maiores. P�de-sesonhar ... Nao, e uma questão de FÉ e ... de A MOR.
Jacques casou-se com uma1·ocista de A . 

São p l 
mencana 

B , l . au o, �om quem teve três filhos, e voltou para �
b 

e g_
l
ic�. Vi�vo, casou-se novamente com outrarasi eira Nina h . 

Brasil 
. , , e gan ou mais uma filha. Voltou ao

JOC 
diversas vezes e esteve sempre muito ligado à. , mantend? contínua correspondência comjocistasamigos que deixou no Brasil. 



MARIA CARMOZITA MOREIRA

DOSSANTOS 

Carmozita, a militantejocista sempre 
solidária, desde o ponto de encontr� 
- "Preço Fixo" - em Fortaleza, Ceara, 
em 1948, ao "Bar do Pedro", no seu 
leito no Sanatório em Campos do 
Jordão São Paulo, e por toda a sua 

·da �om seus familiares, seusvi , 
h . d amigos e com seus compan eiras e 

trabalho. 

Conheci a JOC no início do ano d� 1948, e� 
Pirambu bairro de Fortaleza, Ceará, p�r mterm

t
ed10 , 

na epoca es ava de Dolores Farias Borges, que . . d "dade Organizando núcleos de jovens na penfena a c1_ . . 
. ) · ou que v1namPe. Hélio (mais tarde bispo nos av1s 

b JOC algumas moças à paróquia para conversar so re a 
. . 

. 

As . ficamos sabendo da vida do Pe. Card1Jn e
da sua ;:a.e preocupação com os jovens trabal?adores 
e sua dedicação e persistência para levar Cristo aos 
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lares, às fábricas, onde estivesse um jovem trabalhador.Nunca esqueci as palavras de Cardijn aos jovens: "Setiverdes fé, iremos à conquista do mundo".
Na época minha participação na Igreja era como"filha de Maria", e a proposta da JOC era algototalmente diferente do que eu tinha visto até então.Na JOC dava-se importância ao jovem trabalhador,havia reuniões sobre trabalho, lazer, cultura ou outrostemas que fossem de interesse da juventude.Semanalmente discutíamos o Evangelho aplicado aonosso dia-a-dia. Formávamos equipes de trabalho.

O Movimento jocista foi uma escola -
aprendi a viver

Minha militância começou quando descobriatravés da JOC os valores que eu tinha como filha deDeus e jovem trabalhadora. Eu me encontrava numperíodo difícil de minha vida. Nessa época, como outrosadolescentes, eu me sentia só, vazia e sem coragem deenfrentar as dificuldades da vida em família e muitomenos no trabalho. Como eu, viviam muitos jovens. Operíodo pós-guerra nos deixou descrentes e semperspectivas. 
A JOC vinha ao encontro dos meus anseios.Adotando como princípio o "ver, julgar e agir sob a luzdo Evangelho" eu me sentia cada dia mais envolvida eresponsável pelas companheiras de trabalho, pela
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família e mais preparada para reivindicar os meus 
direitos. Sentia-me forte, feliz e alegre no trabalho. O 
Movimento Jocista foi uma escola de vida, onde aprendi 
a viver, a me amar e amar ao meu semelhante. Com a 
JOC aprendi a ter mais segurança. 

Junto com minhas colegas formamos uma equipe. 
Elas me ajudavam a organizar as reuniões e promover 

atividades tais como passeios com outros jovens, 
campanhas sobre saúde ou qualquer outro tema que 
fosse de interesse dos jovens trabalhadores. Em vários 
lugares onde fôssemos, bastava dizer que éramos da 
JOC para aumentar a nossa credibilidade. 

Formávamos uma grande família cristã, unida 
pelos mesmos ideais, com uma capacidade enorme de 
criar muita energia e conhecimento para os jovens 
trabalhadores. Uma organização séria de grande 
respeito e responsável pela transformação do mundo, 
pela paz mundial. Foi na JOC que conheci amigos muito 
especiais e preciosos: Dolores, Erothides, Pe. Fragoso 
(mais tarde Dom Fragoso), Frei Barruel, Lenita, 
Odete ... e muitos outros que foram de grande ajuda. 

Dois episódios marcantes na minha vida 

Várias coisas me marcaram na JOC, particular
mente dois episódios não me saem da memória. Certa 
vez organizamos um passeio a uma cidade histórica no 
interior do Ceará chamada Redenção - 500 jovens 
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trabalhadores! Poucos acreditavam ocorrer tal event d . que fosse poss1vel 
~ 

o e maneira organizada e com colaboraçao de todos. Para obt . ª 

t t .e 
ermos um meio de 

ranspor e iomos falar com o chefe da .e logica t fi 
. 

A 

1errovia que men e, �z res1stencia em liberar dez va ões d 'tre1:1 p�r_a os Jovens. Segundo ele, era certo 
g 

ue o 
o

vagoes iriam ser quebrados além d . . q . . s 
fi A fi d 

' ª SUJeira que 1na car. . m
d 

e que fossem liberados os vagões a comissão orgamza ora teve que assinar u d respo
d
nsab

G
ilizando por qualquer�erºJ:::

n

1:�� causa os raças a Deus . .e . 

c d .: . ' o passem io1 um sucessor Em a 
1 
a vagao hav1� uma equipe responsável pela lim;eza pe o_s ca

�
tos e brmcadeiras e pela organização geral d�

�����
-
d 

u
;

ndo o _pessoal foi devolver e agradecer ao
fi 

a errovia, este deu parabéns e ainda nosorneceu uma carta de reconhecimento pela cora emdos co�rdenadores do passeio e, principalmente por�ueos vagoes voltaram mais limpos do que quand; s da estação. airam

Outro fato marcante foi. quando saímos deFor�a!eza para o Rio de Janeiro de ônibus para 
�:

rt
�;r;

rr
�t

s do Con�esso Eucarístico Internacional,. _ramos 35 Jovens trabalhadores, mo as erapa�es. A viagem durou quatro dias. Quando cheg�mosao R10, fomos recebidos por Monsenhor Cardi"n encontrava na sede da JOC Fo· l 
. J . que se

· 1 uma a egria imensapara todos nós conhecer Cardijn pessoalmente. 
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Apoio dos companheiros 

Em 1954, por problemas na família depois que 
perdi a minha segunda mãe, precisei sair de casa. O 
grande apoio que recebi das companheiras jocistas foi 
algo inesquecível. Sem dinheiro, sem emprego, nunca 
me faltou nada do necessário para viver. A JOC tinha 
muito prestígio. Quando fui à Santa Casa procurar um 
lugar para morar e oferecer em troca a minha 
colaboração nos serviços da casa, fui imediatamente 
aceita porque era da JOC. 

A Madre Superiora da Santa Casa a princípio me 
dispensou uma atenção especial, mas quando fui me 
inteirando dos problemas que existiam co m os 
funcionários de alguns setores, ela mudou e me proibiu 
de conversar com as colegas. Como era voluntária, tendo 

direito a refeições, não podia questionar a ordem da 
diretora. Continuei a minha atuação fora da Santa Casa 
e providenciei outro lugar para morar. O contato com 
as ex-colegas só foi possível manter fora do local de 
trabalho. Elas tomaram conhecimento dos seus direitos, 
começaram a participar do Sindicato, passando a ter 
orientação através do mesmo. 

Dediquei-me inteiramente à militância 

Não demorou muito, o pessoal da direção da JOC, 
da Federação de Fortaleza, convidou-me para ser 
permanente. Passei a morar num pensionato, ficando 
mais disponível para as atividades comunitárias da 
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J?�� N�sse _ p_
eríodo dediquei-me inteiramente à 

�1ht_ancia. V1aJª':'ª pelo interior, ia para as portas das
fab�icas, organizava passeios. Foram três anos 
dedica?os a ser jocista. Na equipe local, no meu bairro, 
ocupei o cargo de secretária. Na Federação eu
representava � JOC adolescente - a pré-JOC. Ser 
permanente fo1 uma experiência rica e gratificante. 

, �lém das atividades na sede, fazia visitas às
fam1h

_
as dos membros da nossa equipe, para conhecer 

os pais das companheiras, sentir de perto os seus 
prob:emas e conseguir com isso ajudá-las melhor. Na 
medida do possível ia também aos seus ambientes de 
trabalho. Em Fortaleza criamos um ponto de encontro 
�o ��al do expC;diente, a que chamamos de "Preço Fixo"
(ideia de Dolores após ler o livro Pescadores de 
Homens). Nesse local trocávamos idéias, combinávamos 
alguma atividade juntas e, se alguma companheira 
estava com problemas sérios, combinávamos a corrente 
de orações e de apoio. 

Desd_e 
_
que conheci a JOC e comecei a participar 

de suas atividades, compreendi que era uma autêntica 
escola de vida para todos os jovens. 

Uma nova etapa na minha vida jocista .... No 

sanatório 

_
Em 1957, após algum tempo de repetidos 

resfriados, fui acometida de uma pneumonia que me 
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deixou com um problema no pulmão. 1:,- princíp_io fiz
repouso. Graças aos contatos da JOC fm para a cidade 
de Apuarés para repousar. Lá fiquei c�nhec��do 
também o trabalho da JAC-Juventude �grána Catohca. 
Após três meses, já recuperada, voltei para For�aleza. 
Fiquei hospedada na casa de Erothides, sob os cmdad�s 
de sua mãe, Dona Mundoca. Confess� qu� me sentia
um tanto mimada pelos cuidados a mim dispensados. 
Todos eram muito atenciosos. Mas como meu estado 
de saúde piorasse a cada dia, a JOC, como uma 
verdadeira família, encaminhou-me para trata�ento
no Sanatório São Paulo em Campos do Jordao-SP. 
Compreendi que este fato era o início de uma nova etapa 
na minha vida de militante jocista. 

No sanatório comecei a descobrir novas formas de 
ajudar as pessoas. Passei a escrever no jornal 
"Juventude Trabalhadora" uma coluna intitulada "Uma 
palavra aos enfermos" e, na convivênci� com as �ov�s
companheiras, percebi o quanto elas sentiam a ausencia 
dos seus familiares. 

Já havia JOC em quase todos os Estados do Brasil, 
e no Sanatório havia pacientes também de quase todos 
os Estados. A solidariedade das companheiras jocistas 
se fez presente através das cartas que eu r�cebia: Um
dia a Madre Superiora veio ao meu leito e disse, rmd�:
''Você por acaso é algum Ministro de Estado?" Respondi: 
"Não Madre, por quê?" "Só um ministro recebe tantas 
cartas ... " Respondi: "Madre, a grande importante é a 
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JOC. E o fato de virem estas cartas é porque eu pertenço 
à JOC". Uma das freiras, Madre Jean, tinha participado 
da JOC na Bélgica. Ela ficou muito feliz em saber que 
havia agora uma jocista no Sanatório. 

Logo que lá cheguei, a ordem era: "repouso 
absoluto". Só tínha permissão para ir ao banheiro, até 
as refeições eram feitas no leito. Mas como eu me sentia 
bem, ia trocando idéias, uma palavrinha com as 
companheiras, procurando saber um pouco de suas 
vidas, de onde vieram e se a família dava ou não 
notícias. Algumas eram de muito longe e quando 
adoeceram perderam contato com a família. 

Não foi difícil escrever para as jocistas que 
moravam onde havia familiares de minhas novas 
colegas. Dessa forma, conseguimos que todas 
melhorassem o seu estado físico e mental, pois, depois 
disso, os familiares se comunicaram com a sua paciente, 
e outras passaram a ter uma nova família, a JOC. Para 
as que não sabiam escrever outras escreviam, mas, além 
disso, formamos uma equipe que se propôs a dar aulas. 
Nessa época o meu leito ficou conhecido como "o bar do 
Pedro", o lugar onde as companheiras se juntavam para 
trocar idéias, ler e escrever cartas. 

No Sanatório, depois de ter contado para as 
companheiras a história da JOC e o seu grande objetivo, 
Maria Ferreira, que já estava internada há algum 
tempo, se sentiu comprometida com os jovens 
trabalhadores e me fez a seguinte revelação: 
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"Carmozita, eu sei que não terei mais cura e que não 
poderei ser uma militante jocista lá fora, mas eu quero 
oferecer a minha vida pela JOC, para que muitos jovens 
sejam conduzidos a esta verdadeira escola de vida". 
Maria Ferreira era uma jovem de 19 anos, descendente 
de índios. Seus pais eram falecidos, ela e seus quatro 
irmãos foram adotados por famílias de lugares
diferentes. Maria nunca mais viu seus irmãos. Veio de 
Belém do Pará com sua madrinha para o Rio de Janeiro, 
ficou doente e a internaram no Sanatório São Paulo.
Era uma garota muito franca e corajosa, foi transferida
para outro sanatório, em outra cidade, onde veio a
falecer com apenas 20 anos. 

Após três meses de tratamento, minha recuperação tinha sido considerada ótima, por isso tivelicença para caminhar um pouco, fazer refeições norefeitório e ir à missa. Foi um alívio não precisar maisficar o dia inteiro deitada sem travesseiro. Com essaliberdade podia visitar as dependências do enormeSanatório. Assim fiquei conhecendo que nele havia trêsclasses de pacientes: as ricas, as dependentes do INSSe as gratuitas, que estavam no térreo, onde eu estava.Aquelas que estavam bem, começavam a ajudar nosserviços da casa. A Enfermeira Chefe determinavaquem podia e em que lugar deveria ajudar: nalavanderia, no refeitório ou na recepção. Fui designadapara dois lugares: a recepção e a lavanderia.
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Recuperada, comecei a fazer reivindicações
Pouco a pouco, fui percebendo algumas falhas queme c��ma_ram a atenção e, claro, a nossa equipe faziaas re1vmd1cações. Mas, numa destas, a Superiora nãogostou quando reclamamos de uma refeição azeda. Foia gota d'água. Uma das colegas foi transferida dehospital, porque ainda precisava de cuidados e eu fuiconvida�a a deix�r o Sanatório. Não saí, ;orque aEnfermeira Chefe mterferiu e me mandou de volta paraa cama. Por alguns dias a Superiora ficou um poucozangada, mas logo passou, e tudo voltou ao normal. 

Quando foi chegando o Na tal, o pessoal foi ficandoum pouco triste. Então me ocorreu a idéia de falar comas companheiras da JOC em São Paulo e elasprovidenciaram um presentinho para cada um; de nós.Foi uma grande alegria para todas. Éramos em vintena enfermaria. No ano seguinte, a Madre avisou que a�OC não precisava enviar presentes de Natal para asmternas, porque naquele ano a Condessa Matarazzoiria levar o Natal das pacientes. Na véspera de Natal,chegou a Condessa trazendo um corte de tecido paracada uma. O tecido era bem simples. Na hora daentrega, como se tratava de uma figura importante, aMadre pediu que eu falasse agradecendo pelospresentes. No meio do meu agradecimento, fiqueiembaraçada e aí não consegui levar adiante o meu"discurso", e assim fiquei repetindo por várias vezes aseguinte frase: "Senhora condessa, muito obrigada pelospreciosos presentes e jamais esqueceremos os preciosos
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presentes". Cada vez que dizia a frase fazia uma pausa, 
e não conseguindo dar continuidade acabava por repetir 
tudo novamente. A condessa caiu no riso e então todos 
riram à vontade. 

Em São Paulo, nova vida, novos trabalhos ... 

Por recomendações médicas, não retornei a 
Fortaleza e, após sair do Sanatório, em 1959, fui morar 
em São Paulo. Aí fiquei algum tempo desenvolvendo 
algumas atividades com grupos de estudos ligados a Frei 
Barruel que, durante todo o período em que estive em 
Campos do Jordão, se tornou um verdadeiro pai para 
mim. Às vezes eu participava de um ou outro evento 
como Congresso de Mulheres ou Encontros de Saúde. 

Comecei a trabalhar como ascensorista. No meu 
emprego conheci Camilo, mecânico de elevadores, 
começamos a namorar e antes de um ano nos casamos. 
Logo veio o primeiro filho, Cláudio, depois Claudete. 
Ainda trabalhei por dois anos. Na comunidade, meu 
marido e eu participávamos da equipe que dava 
palestras e orientação para os noivos na nossa paróquia. 
Depois que nasceram a terceira, Cláudia e a quarta 
filha, Claudenice, fiquei em casa e uma vez por semana 
nos ocupávamos com alguma atividade na comunidade. 

Quando a filha mais nova tinha cinco anos, 
comecei a trabalhar numa entidade filantrópica 
destinada à orientação familiar, prestando também 
atendimento médico preventivo e curativo. Nesta 
entidade (SOF - Serviço de Orientação Familiar) 
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trabalhei 12 anos e, para melhor desempenho, fiz o 
Curso de Auxiliar de Enfermagem na Cruz Vermelha. 
Após algum tempo a entidade mudou de diretoria, 
mudando também a forma de atendimento. A seguir 
fui trabalhar em Posto de Saúde. Há quatro anos estou 
aposentada. 

Atualmente estou junto com uma equipe de 
profissionais de saúde fazendo um trabalho voluntário 
de orientação sobre tratamento com ervas medicinais, 
ajudando as pessoas a conhecerem melhor as energias 
que Deus colocou à nossa disposição nas plantas, na 
água, no ar, enfim, em toda a natureza. O objetivo é 
fazer com que as pessoas se beneficiem através destes 
recursos para que possam viver mais felizes. 

Eu via a JOC como uma organização vinda 
para salvar todos os 

jovens do mundo 

A JOC foi uma nova face da Igreja que surgiu 
preocupando-se com a formação da classe trabalhadora. 
Eu me sinto muito feliz de ter sido da JOC, de ter 
participado de um movimento internacional de jovens 
trabalhadores. Eu via a JOC como uma organização 
muito forte que tinha sido criada para salvar todos os 
jovens do mundo da opressão, das injustiças, 
preparando-os para uma vida melhor. 

A JOC foi na vida de muitos jovens trabalhadores 
o despertar de um novo caminho para a realização de
seus sonhos. Em certos momentos, alguns se sentiam
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tão felizes e inspirados que faziam letras com músicas 
conhecidas externando o que significava a JOC para 
eles. Lembro-me de Luzimar, de Fortaleza, uma moça 
inteligente. Antes de conhecer a JOC era incrédula e 
revoltada, depois que apareceu a JOC em sua vida ela 
mudou. Fez vários versos que cantávamos com musicas 
conhecidas. De uma eu nunca me esqueci: "Ser Jocista" 
(com a música de Tico-tico no Fubá) 

Uma jocista aqui, 
Uma jocista alí, 
Todas trabalham e vão todas conquistar 
A multidão imensa em quem tanto pensa 

Cristo Operário por quem veio se imolar. 
A vida da jocista é cheia de conquistas 
E em sua volta tudo respira alegria, 
E o segredo disso é o compromisso 
Que consciente e ditosa fez um dia. 

Com sol ou chuva ela está sempre a sorrir, 
O seu prazer é sempre ao próximo servir. 
Seja ele amável ou um grande grosseirão 
Do mesmo jeito ela dá toda atenção. 
Lá no trabalho ela é sempre a primeira, 
Um belo exemplo a sua vida inteira. 
E quando volta para casa junto aos seus 
Seja vitória ou fracasso ela oferece a Deus. 

JOAQUIM ARNALDO ALBUQUERQUE 

Nordestino, aos quatorze anos deixa 
a família no Piauí e migra para o Sul, 
em busca de melhores condições de 
vida. No Rio de Janeiro Joaquim 
conheceu a JOC e mais tarde atuou 
no Movimento de Adultos - ACO. Foi
líder sindical, militou na política, 
mais um dos atingidos violentamente 

pela ditadura militar. Incansável 
lutador. 
(Entrevista) 

Nordeste - saí de casa com 14 anos 

e vim para São Paulo 

Eu vivia no interior de Pernambuco, embora não 
seja pernambucano. Sou piauiense. Meus pais eram 
meio ciganos: os filhos nasceram no Maranhão, em 
Pernambuco, outros em Sergipe e no Ceará. Uma 
família bem nordestina mesmo. 
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No nordeste eu trabalhava na roça. Saí de casa 
com 14 anos e vim para São Paulo, para a casa de uma 
tia. Ela tinha um filho que trabalhava em Martinópolis, 
na linha São Paulo-Goiás, uma das primeiras linhas 
ferroviárias do Brasil. 

Numa fazenda em Martinópolis 

Logo que cheguei consegui trabalho numa fazenda. 
Eu nunca tinha trabalhado com gado, mas sempre fui 
urna pessoa que achava o seguinte: se outros faziam, 
eu também era capaz de fazer. Sabia um pouco andar a 
cavalo atrás de boi ... De manhã soltava o gado, à noite 
ia recolher, para depois levar o leite ... Eles tiravam o 
leite, desnatavam, depois vendiam. 

Essa foi a minha primeira iniciativa em São Paulo. 
Depois de 30 dias, o filho de minha tia morreu e ela foi 
para o Rio de Janeiro, onde morava um irmão. Eu fiquei 
mais dois meses trabalhando na fazenda. Estava com 
mais ou menos 15 anos, garoto mesmo, nordestino e 
mais maduro, aventureiro. Nunca perdi, no entanto, 
contacto com minha família; todo mês mandava 
dinheiro para minha mãe. Eu sabia que ela precisava. 

Na lavoura em Andradina 

Saí de Martinópolis e fui para a linha Sorocabana. 
Havia aí uns parentes meus e trabalhei com eles na 
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roça. Eles foram depois para Mato Grosso mas eu não 
quis ir, porque sabia que lá era desmatamento mesmo 
coisa b:ava ... Fui, então, com outra família, par� 
Andradma, quase na divisa com Mato Grosso. Fiquei 
com eles, trabalhei, fiz uma sociedade com outros numa 
área de dois alqueires de terra, plantamos arroz e 
algodão. Mas houve uma estiada grande naquela época 
e o arroz perdeu-se quase todo. Um japonês financiava 
a lavoura e, naquele ano ruim, todo dia ele lá estava 
com seu caminhão para pegar o algodão que a gente 
colhesse para pagarmos a dívida ... Quando terminou a 
colheita, eu tinha uma roupa, um chapéu de palha, uma 
alpargata Rhodia ... Com alguns trocados que sobraram 
comprei alguma roupa e fui para uma cidadezinha. 

Mudei de trabalho e de vida ... 

C�m 16 para 17 anos trabalhei numa padaria, 
conheci nova gente, freqüentei novos ambientes 
ambientes de jogo ... Deixei a padaria, fui morar nu� 
hotel e comecei a pegar um serviço de roça diferente. 
Eu não trabalhava na roça, mas eu empreitava os 
nordestinos que chegavam. 

Já rapaz, com 1 7 a 18 anos, comecei a pensar no 
que eu ia fazer de minha vida. Nunca esqueci de minha 
mãe, mandava sempre dinheiro para ela que morava 
numa pequena cidade, na divisa de Piauí com 
Pernambuco, bem sertão mesmo. 
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Para servir o Exército, vim para o Rio 

Quando chegou o tempo de ser chamado pelo 
Exército comecei a pensar: "em São Paulo, quem se 
apresentava era mandado para Mato Gr?sso ... " e ei:t�� eu me decidi: "eu vou mesmo é para o R10 de Janeiro . 

Foi assim que cheguei ao Rio, na casa de meu tio 
e padrinho, e me apresentei no Exér�ito. Eu não tinha 
ainda idade, mas decidi tirar um registro aumentando 
um ano - nascido em 1927, tirei um registro como 
nascido em 1926. Eu me sentia obrigado a isso, porque 
não conseguia emprego: só davam trabalho pra quem 
tivesse carteira de reservista. 

Operário na indústria - vida dura 

Enquanto esperava a chamada para servir, fui 
trabalhar numa obra. Em casa, meu tio me dizia: "não 
se preocupe, você tem casa, comida, roupa lavada, vai 
procurando uma coisa decente para você". Passou-se 
um mês mais ou menos. Eu tinha chegado ali com 
dinheiro, mas, acostumado a gastar porque ganhava 
fácil em São Paulo, no fim do mês eu já não tinha mais 
nada. Meu primo ainda me dava algum. 

Um dia saí para arrumar trabalho. Cheguei numa 
obra, precisavam de servente, um trabalho duro, mas 
"se outros fazem, por que eu não faço também?" Me 
botaram para carregar pedra com um carrinho. Um 
outro servente já antigo me ajudava; ele passava uma 
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corda no pescoço e amarrava no carrinho de mão e eu 
empurrava, mas acontecia que ele não puxava nada e 
eu empurrava com tanta força que passava por cima 
da corda que ele devia puxar ... Aí eu falei: "pode deixar 
que eu levo o carrinho sozinho" ... Quando cheguei em 
casa à noite, estava com uma bolha de sangue em cada 
dedo. No dia seguinte foi fogo, mas fiquei lá trabalhando 
um mês e pouco. 

Comecei, então, um novo trabalho numa fábrica 
de sapatos, mas não assinavam a Carteira ... Não liguei: 
"pode deixar, eu só quero trabalhar". Eu estava sem 
dinheiro e precisava mandar para minha mãe. 

Eu ganhava salário mínimo, porque diziam que 
eu estava aprendendo uma profissão. Havia nessa 
fábrica uns "tipos", operários que só trabalhavam no 
corte do couro, enquanto eu só fazia serviços gerais. Na 
hora do almoço eu sentava perto de um oficial - naquele 
tempo sapato era ponteado à mão - e ficava olhando e 
pedia: "deixe eu pontear um pouco". Aprendi a pontear 
e, na hora do almoço e depois que terminava o serviço, 
eu ficava ponteando sapato, botava na quota dele, e 
depois ele me dava o dinheiro ... 

Essa foi a experiência que tive inicialmente aqui 
no Rio de Janeiro, e ainda um pouco com aquela mania 
de briga, de nordestino, ninguém pisava nos meus calos. 
Eu não gostava de levar desaforo. O filho do patrão 
gostava muito de brincar, e eu não gostava dessas 
brincadeiras. Um dia ele se enfezou comigo, pegou a 
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faca de corte e me cortou a perna. Quando eu vi o sangue
escorrendo, dei-lhe um soco,joguei-o em cima da mesa,
ele bateu com a cabeça e começou a correr sangue pra
caramba ... aí chegaram os outros para apartar ... Não
perdi o emprego porque foi ele que me provocou, havia
testemunhas, e até o patrão foi a meu favor ...

Eu quis colocar esses fatos para verem o j�ito
nordestino: aventureiro, brigão, enfrentando a vida
como ela é ... 

Então eu larguei esse emprego e fui para o Exército
como praça no CPOR. 

Estudar? Quase impossível! ...

Quando vim morar com meu tio no Rio de Janeiro
eu não tinha nem o primeiro ano. Meu primo estudava
numa escola no Meier e fui estudar com ele. Eu nunca
tinha feito uma prova; na roça tinha aprendido apenas
as quatro operações, porque eu era praticamente
obrigado e, modéstia à parte, eu não era burro ...

Chegando à escola me perguntaram: "Quanto anos
você estudou?" Eu respondi apenas: "Eu já estudei ... "
Porque quando garoto eu começava a estudar e vinha
logo o problema da doença na vista ... eu ia para casa e
ficava seis meses, um ano, sem poder ir à escola. De
fato eu nunca estudei. Em São Paulo, quando
trabalhava com meu primo, ele me ensinou as quatro
operações, o sistema métrico, juros, a base da
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matemática. Aí passou um professor por lá, que meperguntou: "Você quer mesmo estudar?" E eu entrei naúltima vaga da 4" série. Como estava no CPOR, na horado almoço eu fazia amizade - nordestino sabe fazeramizade .. - com alunos do 2
º 

grau, pedia a um e a outroe eles iam me ensinando. Não passei naquele anoporque cheguei em agosto, mas passei no ano seguintee fui até o final. 

Eu queria juntar dinheiro para mandar buscarminha mãe. Larguei o estudo e arranjei um trabalho ànoite, de 4 horas, no IBOPE- Instituto Brasileiro dePesquisa e Estatística - onde eu ganhava mais do que na fábrica de sapatos ... Fiz um acordo com meu primo,que também trabalhava no IBOPE: o que nósganhássemos seria para trazer minha mãe, mais tardeeu pagaria ... 

Foi assim que eu trouxe minha mãe e meusirmãos. Fui morar com eles, botei os irmãos mais novospara estudar. A vida aí foi correndo. Minha irmã maisvelha casou-se, eu casei mais tarde, com 28 anos.

Era congregado mariano ... conheci a JOC

Eu era católico. Naquele tempo de garoto ia à igreja mais para estar com os outros garotos. No Rio,meu tio não, mas minha tia era religiosa e meu primo,congregado mariano, me fez ingressar na mesmacongregação e logo recebi a fita azul, larga ... Econtinuava a trabalhar na fábrica de sapatos.
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Na hora do almoço eu andava por ali, na rua 
Marechal Floriano, porque eu trabalhava perto, na rua 
da Conceição, quando conheci um baiano, permanente 
da JOC. Batíamos um papinho; gostei do baiano. Ele 
era bancário, mas liberado do trabalho para se dedicar 
ao movimento jocista. Eu almoçava rápido para ir 
conversar com ele. Um dia ele me convidou para uma 
assembléia na sede da JOC, alí mesmo na rua Marechal 
Floriano. Outros convites vieram. Discutíamos um 
assunto sério e depois vinha a recreação: música, 
teatro ... Foi assim que conheci a JOC, através desse 
camarada. 

Em 1949, eu já estava com 20 anos, quando o 
Jacques J érôme veio de São Paulo para o Rio e 
realizávamos os acampamentos no Parque Nacional em 
Teresópolis, e eu me lembro bem do Lourival e do 
Sales ... 

Eu morava no Meier, peguei 4 ou 5 rapazes da 
Congregação Mariana para formar um grupo da JOC. 
Mas nós não tínhamos onde nos reunir e o pároco não 
nos queria na paróquia. Começamos então a nos reunir 
num bar. Comprávamos um litro de água mineral e 
ficávamos conversando. Quem participava do grupo era 
o Celso, mais tarde padre e bispo auxiliar do Rio de
Janeiro, hoje bispo de Vitória da Conquista na Bahia. 

Daí passamos a nos reunir na igreja Coração de 
Maria, que já tinha JOC feminina. Nós nos 
entrosávamos bem e já éramos uma seção jocista, 
começando a participar das reuniões da Federação. 

67 

, Em 1952, eleito, assumi a direção da JOC do Rio. 
Eramos na equipe diosesana: eu, Lourival, Araujo,
Mauro e o assistente Pe.Italo Coelho. Foi aí que comecei 
realmente a descobrir a JOC, a parte social e a parte 
espiritual. Aprendi muito com Pe.Ítalo, que teve grande 
influência sobre mim, e sobre outros também. Ele 
celebrava missa na sede e também nos encontros da JOC 

'

missas comunitárias e em português. Ele partia o pão e 
o distribuia e a gente comungava nas duas espécies.

Começamos a sentir necessidade de uma grande 
mudança. Existiam na ocasião cerca de 36 núcleos nos 
bairros, muito indefinidos e que não representavam a 
JOC, com jovens trabalhadores responsáveis, com 
militância no meio. Era preciso fazer uma "limpeza". 
Conseguimos, então, formar verdadeiros grupos, que 
passaram a ser 18 seções, como Del Castilho, Realengo, 
Meier, entre outras. 

Após as mudanças necessárias, a JOC começou 
realmente: uma JOC comprometida, engajada, nos 
bairros e nos morros da cidade, como no 217, no Rio 
Comprido, no morro da Coroa, gente muito boa. 

A JOC me levou à militância sindical 

Quando trabalhei na fábrica de sapatos procurei 
o sindicato. E o que ouvi? "Por que você quer se
sindicalizar? Você já paga o imposto sindical, preenche
uma ficha e tem assistência médica ... " Não interessava
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ao sindicato, à "pelegada", a filiação de sócios! Depois, 
quando eu me casei, morava longe, pensei: "tenho que 
fazer alguma coisa no meio dos trabalhadores". 
Trabalhava no comércio e entrei para o sindicato dos 
comerciários. Mas foi na JOC que aprendi a ter 
coragem. Eu tomava a palavra, fazia discursos sem 

medo. A JOC me tinha preparado. 

Tentei mudar algumas coisas na JOC em face da 
militância sindical. Eu achava, por exemplo, que era 
bom que houvesse reuniões especiais com pessoas 
realmente engajadas nas lutas dos trabalhadores, mas 
alguns se opunham a isso. Eu julgava necessário que 
uma equipe refletisse a vida cristã com aqueles que 
atuavam no movimento operário. Aqui nós éramos 
católicos, um grupo de pessoas que se entendiam, lá 
era outra coisa, iríamos falar de tudo ... Eu queria formar 
um grupo para dar sustentação ao pessoal que estava 
num engajamento maior, tanto nos sindicatos como nas 
associações de moradores, que já começavam a surgir 
naquele tempo. A proposta não foi aprovada. 

Eu continuava engajado no Sindicato dos 
Comerciários, depois, quando saí do comércio e fui 
trabalhar numa indústria metalúrgica, me voltei para 
o Sindicato dos Metalúrgicos.

Aderi ao Movimento de Adultos 

A ACO - movimento de adultos operários da Ação 
Católica - começou com o nome de LOC - Liga Operária 
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Católica, e eu aderi a ele, ao lado de Da. Hermínia, 
René Carisio e Pe. Paulo Riou, assistente. Quando vi 
já estava militando ... me pegaram mesmo. 

Estendemos a ACO em nível nacional. Nas minhas 
férias eu viajava com Pe. Paulo e, em cada lugar, insistia 
sobretudo na militância e no engajamento. Houve 
dificuldades, como em Belém, no Pará, onde o 
Movimento estava bastante estruturado. Na 
Assembléia programada por nós havia cerca de 200 
pessoas. Apresentei o programa da ACO e conclui: 
"quem não quiser aceitar o novo programa continue na 
LOC, na ACO os militantes devem estar engajados na 
luta operária. Quem topar ... " Em uma semana o número 
caiu para 90 pessoas. 

Eu me lembro de um Encontro em 1960, em 
Córdoba, na Argentina, que reuniu antigos jocistas da 
América Latina dispostos a formar o Movimento de 
adultos operários na região. Fomos Zezé, Odette e eu 
do Rio de Janeiro, e Leopoldo de Minas Gerais. Dom 
Helder, o grande encorajador da Ação Católica, nos 
arranjou as passagens. Abrimos o Encontro contando 
nossas expenencias: Odette lembrando as 
características do ser jovem e adulto, eu sobre o 
engajamento sindical e Zezé e Leopoldo sobre o 
engajamento político. 

Passei a ser presidente nacional da ACO em 1962 
e continuamos a viajar por diversos Estados. 
Encontramos muita gente interessada, até alguns 
padres. 



Nunca fui liberado para a ACO, sempre viajava 
na época das férias. 

Uma experiência muito rica, mas difícil 

Fundei uma COOPERATIVA DE TRABALHO, 
com o setor mais humilde de trabalhadores para provar 
que eles também podem se organizar. �oi _uma
experiência rica, mas muito difícil, dentro do capitalismo. 
Ninguém acreditava em nós, não conseguimos vencer a 
concorrência das grandes firmas, só pegávamos pequenos 
trabalhos e de pessoas conhecidas. Além disso, os 
próprios trabalhadores não entendiam bem o que era 
uma cooperativa. Só a compreendiam quando chegava o 
fim do ano e eram distribuídos os resulta.dos, porque 
recebiam muito mais do que se estivessem trabalhando 
em outras firmas. Para eles os membros da diretoria da 
cooperativa eram "patrões" ... 

A política também me atraiu 

Foi entre 1957 e 1965. Um engajamento forte. Eu 
era do Partido Democrata Cristão-PDC. Havia lá 
grandes figuras: Juarez Távora, Plínio Arruda Sampaio, 
Paulo de Tarso. Ney Braga, de Minas Gerais, era o 
presidente. Queriam tirá-lo da presidência e 
conseguimos que fosse eleito Franco Montoro. Já 
começara o Governo de Castelo Branco, quando ainda 
havia alguma liberdade. 
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Fui candidato a vice-governador do Rio de Janeiro,sendo candidato o Aurélio Viana. Consegui 20.000 votos.

Atingido pelo golpe militar
Quando houve o golpe militar eu era atuante naliderança do Sindicato dos Metalúrgicos. Denunciei ogolpe em assembléia. A primeira coisa que fizeram foia intervenção no Sindicato: quebraram tudo, roubaramas máquinas de escrever, até o bebedouro ... Foi umdesastre. A maioria dos comunistas - mais bemorganizados e garantidos pelos seus seguranças -pularam fora. Eu saía da assembléia de peito aberto,podiam me matar ... Eu sabia que estava fazendo a coisacerta e botei na cabeça "Deus é que tem de me ajudar,estou aqui para fazer o que Ele quer, então Ele vai meajudar ... " Na ocasião nada aconteceu comigo.

O Governo Castelo Branco baixou normas para ofuncionamento dos sindicatos, entre elas a I}.Omeaçãode interventores. Eu tinha muita preocupação, porquenaquele tempo a JOC e a ACO ficaram sem contactono Brasil inteiro. Como estavam reagindo com asintervenções? Aos poucos a gente ficou sabendo queninguém dos nossos Movimentos aceitara a intervenção.A JOC e a ACO tinham marcado a vida das pessoas.
Na realidade muitas situações eram complicadas.Um exemplo no Rio de Janeiro era o de David, daFábrica Nacional Motores e também do Círculo
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Operário, um garoto novo, ativo, com alguma liderança.
Pegaram o David e o colocaram como interventor no
Sindicato. O pessoal queria ir contra ele, mas eu disse:
''vamos sentar com o David e ver o que se pode fazer
em defesa dos trabalhadores ... " Queriam também me
pegar, me chamavam, faziam convites.

Lembro-me também de um companheiro que eu
respeitava muito, - o Chagas, da Fábrica Nacional de
Motores. Como tantos outros - e também na General
Electric- ele foi despedido. Tudo inventavam para botar
o pessoal na rua, sem indenização, sem nada. Eu achava
aquilo um crime, vinte anos numa fábrica e sair sem
direito algum! Chagas era do PC do B e tinha liderança
no Sindicato. Resolvi procurá-lo. Ele respondeu que
precisava de uma "palavra de ordem" para agir ... Eu
me espantei: "palavra de ordem ? Você que tem
experiência e liderança vai receber ordens ?"

Continuaram os conflitos no Sindicato pela direção
sindical. Na ocasião a chapa dos candidatos, antes do
registro definitivo, devia ser enviada ao Ministério do
Trabalho para aprovação. Apresentamos então uma
chapa, o Ministério cortou a maioria. No dia do meu
programa no rádio denunciei o fato: tinham cortado os
companheiros mais atuantes. De fato, eles tinham medo
do Sindicato dos Metalúrgicos.

Em 1973 resolvemos promover eleições, fazer uma
chapa e mandar ao Ministério do Trabalho. Cortaram
os nomes, mas nós não aceitamos e fizemos a campanha:
o candidato do Partido Comunista para presidente e
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eu para secretário. Ganhamos as eleições, mas não nosderam posse. Foi feita nova eleição, dessa vez com ainclusão de um funcionário do Ministério do Trabalhona chapa ... 

Preso e torturado

Fui preso na ditadura duas vezes. Na primeiraem 1972. Eu ia para o Chile, com Tibor e outrocompanheiro, quando, no aeroporto, na hora doembarque, ao passar pelo corredor, entraram os dois eeu ia atrás. Um me mostrou uma carteirinha e disseque de ordem do Comando Geral da Aeronáutica eunão podia viajar. 

Na escala, em São Paulo, Tibor telefonou paraIvone, minha mulher, e apenas disse: "eu estou aquiem São Paulo, o Joaquim não embarcou". Não disseoutra coisa porque os telefones eram censurados. Ivonenão entendeu se eu tinha sido preso aqui no Rio ou emSão Paulo. Ela levou as crianças para a casa da mãe,procurou o Pe. Mário e mobilizou o pessoal em São Pauloe no Rio. Pe. Mário foi ao Núncio e ao Cardeal· ele' interrompeu um retiro que pregava, para procurar oChefe de Segurança Nacional. Tibor, ao chegar ao Chile,telefonou para o MMTC (Movimento Mundial deTrabalhadores Cristãos), na Bélgica.
Fui levado para a Aeronáutica, no aeroporto SantosDumont. Eu estava com uma úlcera que doía pracaramba ... Aquelas comidas eu não podia comer, me
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alimentava de água mineral e leite. Lá me interrogaram: 
"Não temos tempo - eles diziam - se você responder o 
que vamos perguntar, acaba logo. Você leva os

_
dias que 

quiser ... " Eu respondi, fiquei pouco tempo e fw solto. 

Na segunda vez, em 197 4, fui preso em casa e me 

levaram para a Polícia Especial.. .. que era fogo! Quando 
me procuraram eu não estava em casa. Tinha ido, após 
o trabalho, ao médico numa clínica, de que era sócio
sobretudo para o atendimento cardiológico e para as
crianças.

Meu sobrinho, que estava em casa, disse: "ele 
ainda não chegou". Eles encostaram o carro ao lado e 
ficaram lá. Quando eu ia chegando, meu sobrinho me 
explicou: "tio, tem aí uns homens querendo falar com

_ 
o 

senhor". Eu pensei: " 'estou lascado". Nós aqui no R10

tínhamos um grupo de oposição sindical em contacto 
com a oposição sindical de São Paulo e de Belo 
Horizonte. Todos gente de Igreja. Como o pessoal de 
São Paulo tinha sido preso, eu pensei: "vai sobrar para 

nós também ... " 

Entrei no carro, me encapusaram e me levaram 
para a Polícia Especial. Fui atrás com um policial e o 
motorista com outro na frente. 

Nesta segunda vez a prisão foi dura pra caramba! 
Eles diziam: "seu velho sem vergonha, se escondendo 
na batina dos padres, agora você vai ver ... " "Você é do 
Partido Cristão. Você vai abrir a boca, senão vai ver ... " 
Fui bastante torturado. 
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Me acusavam de ser do Movimento Popular de 
Libertação (MPL), organizado pelo Miguel Arrais, 
Márcio Moreira Alves, Letícia (da JEC), Eia (Beatriz). 
Todos presos no Rio Grande do Sul. Eu não conhecia 
esse movimento, e sofri mais por causa disso - 11 dias 
preso. Me levaram e me colocaram frente a frente diante 
de um dirigente do MPL, a quem obrigavam a dar o 
nome de todos do Rio de Janeiro - J uca, Joaquim e 
outros ... Aguentei o mais que pude. "Conhece o Juca? 
Conhece o Altamiro?" Eu dizia não, e apanhava mais. 
Era uma voz conhecida e até hoje eu guardei ... ''Você 
está querendo ser mártir .. como você diz que não 
conhece o Altamiro se vocês se reuniram ... e você foi 
jantar na casa dele ... Como não conhece o Juca se ele 
era o tesoureiro e você o presidente de uma 
cooperativa?" Eles sabiam de tudo. 

Eles queriam sobretudo gente da Igreja. 

Aprendi o que é ser cristão 

O que me sustentou na JOC foi que eu descobri 
realmente o Cristo. Ele era toda a minha segurança -
uma formação dentro da vida. Vida e cristianismo são 
uma coisa só, não se separam. Isso eu nunca tinha 
aprendido. Antes eu ia à igreja, o padre fazia aquele 
sermão, as orações em latim ... Na JOC a gente tinha 
uma programação, lia um trecho do Evangelho, e aí a 
gente conheceu realmente a vida de Cristo e começou a 
viver! 
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Na JOC, e depois na ACO, passei a entender o 
Cristo como Ele é. Cristão, para mim, é aquele que 
procura viver o cristianismo - por mais simples que 
seja - dando um testemunho. Por um lado você leva 
pancada, por outro lado você é reconhecido como pessoa 
que ama a Deus, que vive o cristianismo. Na família 
Deus me ajudou muito. Na época da ditadura eu não 
conversava com meus filhos sobre o sindicato, porque 
tinha receio que sofressem e fossem presos. No entanto, 
para eles, bastavam o meu exemplo e minha 
participação. 

Quando a gente descobre o Cristo, descobre a nossa 
pequenez, e nos colocamos a Seu serviço. 

Experiências de Fé em dois momentos 
na minha vida. 

Eu tinha certeza de que não ia morrer. Na 
primeira, quando fui preso, apesar de toda a tortura 
(choque elétrico, geladeira, em 1973/7 4) quando 
mataram muita gente, eu tinha certeza de que não ia 
morrer. O que eu fiz não foi para mim. Deus queria que 
eu fizesse e Ele não podia querer que eu morresse. A 
segunda, em 1976. Quando me operei e fiz exames, 
diziam que entre quatro operados apenas um não 
morria. Mas eu estava tranquilo, sabia que não ia 
morrer ... 

GENOEPHA DREZZA 

Genoepha, operária de fábrica, é um 

exemplo de jocista daquela JOC que 

começou no Brasil em 1935 inserida 

na JFC (Juventude Feminina 
Católica), e que mais tarde, na JOC 

de Pe . Cardijn, c ontinuou sua 

militância. 

Fazia pouco tempo que eu trabalhava na fábrica 
ARGOS, em Jundiaí, no Estado de São Paulo. Fui 
convidada pela militante Antonieta Ganserli para ir a 
uma assembléia. Em 1935 já existia JOC em Jundiaí. 
Era uma JQC de massa. 

Foi o vigário da Matriz que trouxe a JOC para a 
cidade. Ele ouviu falar que nasceu na Bélgica em 1925. 
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Na JOC dentro da JFC <1> 

Na reunião mensal todos eram convidados. Havia 
muita alegria, canto, uma porção de círculos de estudos 
que se reuniam uma vez por semana. Na reunião lia-se 
a ata da reunião anterior e depois seguia a leitura das 
conclusões de cada grupo. A tesoureira prestava contas 
das cotizações recebidas. Cada membro pagava 2 mil 

reis por mês e as que se casavam recebiam 50 mil reis 
de presente de casamento. 

A cidade só tinha um hospital, e a JOC estava aí 
com um grupo de enfermeiras. O grupo fazia um 
trabalho lindo dentro do hospital com os doentes. Havia 
também um grupo de domésticas. 

Depois de algum tempo o bispo de São Paulo, Dom 
José Gaspar de Afonseca e Silva, foi convidado para 
oficializar a JOC em Jundiaí. Ele dava todo apoio ao 
movimento jocista que era - dizia ele - "a pupila dos 
meus olhos". Na sua visita houve uma passeata pela 
cidade - cerca de 300 jovens - almoço e assembléia. 

Na JOC de Cardijn 

Depois da visita do bispo ele enviou a Jundiaí 
militantes da Ação Católica: Da. Judite, Da. Lúcia ... 
Elas trouxeram a JOC do Pe. Cardijn e deram um novo 

ui A JOCF no Brasil começou na Ação Católica como uma seção
da JFC - Juventude Feminina Católica, e dela dependente. 
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rumo ao Movimento. Começaram daí as tardes de 
formação e outras mais recreativas para trazer gente 
nova. Elas vieram outras vezes a Jundiaí, até a JOC 
caminhar por suas próprias pernas. 

Em 194 7 houve um grande passeio em Atibaia, 
com a JOC masculina, já bastante forte e impulsionada 
por Gastão Lacreta, da JOC de São Paulo, e incentivo 
do assistente Pe. Eduardo Roberto. 

A JOC começou a ser rejeitada na Paróquia. Tinha 
uma missa dialogada em português - uma novidade! -
a JOC estava 50 anos avançada! O povo não podia 
entender jovens com a bíblia na mão preparando 
reuniões?! Nem os padres entendiam isso. 

Só na fábrica eu ouvia falar sobre o trabalho. Eu 
demorei a me atirar numa militância. 

Em 1942, pela primeira vez, conheci a sede da JOC 
em São Paulo (capital), na rua do Carmo. Aí eu vi o Gastão, 
o Marra e outros. A JOC estava com força total, com o
apoio do Arcebispo, Dom José Gaspar, que morreu logo
depois num acidente de avião. Um baque para a JOC!

Como operária na fábrica textil 

Em 1961 cada uma de nós na fábrica tinha 8 teares 
para trabalhar. Era época da crise em que as fábricas 
faziam reformas para abaixar os salários. Eu e minha 
irmã trabalhávamos na mesma seção da fábrica, mas 
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em turmas diferentes. Ela liderava uma turma, eu 
outra. 

Quando os diretores da fábrica foram à 
inauguração de Brasília, deixaram uma ordem para dar 
a cada uma 16 teares - o dobro do que tínhamos. Então 
conversamos com o pessoal que para nós só havia uma 
saída: ir para os nossos lugares e não pôr as mãos 

nas máquinas, até discutirmos com eles. Como o 
gerente estava em Brasília, eles nos tiraram das 
máquinas e nos colocaram num corredor- como castigo 
- onde todos os operários podiam nos ver. Ali era
passagem da fábrica inteira. Foi para nos humilhar ...

Na volta do gerente veio a ordem obrigando a gente 
a pegar os 16 teares. Eu e minha irmã tínhamos que 
animar as outras para não roerem a corda! Ficamos 8 
dias nesse vai e vem. Com o sindicato e o gerente 
"seguramos as pontas". A fábrica via que não era fácil 
nos dobrar. Fizemos eles saberem que o que estavam 
aplicando era tortura física e contra a lei. Depois disso 
começamos a ver as propostas para negociar: não 
tocamos o dobro dos teares; voltando ao trabalho não 
podiam mais mexer em nenhuma do grupo; os dias 
parados contavam como férias ... 

Depois que a tempestade passou, ficamos sabendo 
que um grupo fora falar com o sindicato para parar a 
fábrica, em solidariedade. Eles nos conheciam muito 
bem e dissemos a eles que nós sabíamos nos defender. 
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Esta experiência mostrou que para um trabalho 
dar certo tem que ser bem organizado, ter boa amizade 
e que o pessoal acredite na gente. 

Passei a militante sindical 

Passei a entender melhor a importância do 
Sindicato, o que antes eu não queria saber. Eu tinha 
medo, pois logo que entrei na fábrica, vi numa greve os 
operários enfrentando a polícia. Um policial apontou uma 
arma para o trabalhador e fiquei muito assustada. Eu. 
era sócia do sindicato e fui correndo dar baixa no meu 
nome porque vi que pertencer ao sindicato era perigoso ... 

Quando vieram os Boletins e o folheto UNIDAS, 
da JOC, comecei a entender. Neles eu li: "Quem casa 
quer casa", "Como está seu coração", "A família" ... Isso 
mexeu muito com a gente. Logo comecei a freqüentar 
as assembléias no Sindicato, a levar outros jovens e 
também a participar das campanhas sindicais. Fui 
aprendendo. E se ouvia falar muito da perseguição aos 
líderes; chegou também o dia de sermos perseguidas, 
eu e minha irmã. Participei de uma chapa, eles eram 
comunistas e logo foram cassados. Nós ficamos visadas. 

Mais tarde participamos de greves. Como o 
sindicato estava na mão dos comunistas, na segunda 
eleição lançamos uma chapa - a chapa 2. Nessa época 
trabalhávamos com a Frente Nacional do Trabalho -
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FNTC2l e fizemos campanha junto com José de Alencar 
representante da FNT. Foi uma campanha muito forte 
porque, apesar de donos da situação, os da chapa 1 
estavam morrendo de medo de nós. Teríamos ganho as 
eleições se não aparecesse um padre dizendo que tinha 
apoio do bispo para assumir a classe trabalhadora. Ele 
formou a chapa 3. Entrou com tudo para derrubar a 
nossa chapa (não quisemos ficar com eles) e se dividiram 
os votos. A chapa 3 nos chamava de "melancia", 
acusando a JOC de ser verde por fora e vermelha por 
dentro ... 

Além disso não ganhamos as eleições porque, por 
ingenuidade, a eleição foi feita em dois dias e não 
pusemos guardas à noite. Descobrimos mais tarde que 
eles roubaram uma urna da nossa fábrica porque 
sabiam que ganharíamos as eleições. Mesmo assim, com 
uma urna roubada (ela apareceu boiando no rio Jundiaí) 
perdemos apenas por 24 votos. 

Eles ganharam as eleições por pouco tempo, 
porque foram cassados pelos militares. 

Jocista, participante do Movimento 

Ainda na fábrica, quando cobravam de mim e de 
minhas irmãs a solução dos problemas, eu procurei me 

<2J Frente Nacional do Trabalho - organização criada por um grupo 
de cristãos, com advogados, para dar apoio aos sindicalistas 
cristãos militantes. 
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esforçar para entender a JOC - o método de trabalho -
o ver, julgar, agir - no começo para mim um "bicho de
sete cabeças".

Tudo devia ser bem preparado e organizado, como 
nas reuniões de estudo: viver junto uma semana, no 
espírito de união e descobertas. No final, as trocas de 
endereços ... 

Havia ainda as campanhas, a oração de São 
Francisco, o folheto UNIDAS, a venda do jornal 
(Juventude Trabalhadora) de porta em porta no bairro 
- o que me deu muita experiência - e a avaliação depois
da venda, as festas de São João, as campanhas
financeiras, os passeios ...

Encontros na Casa de Mauá 

Foram marcantes para mim os encontros com 
outros jovens na Casa de Mauá e o entusiasmo e a 

· firmeza do assistente Pe.Roberto. Na capela da Casa a
parte espiritual, que nos dava fé e esperança, como na
reflexão sobre o povo hebreu - inspirada na pintura da
capela. Eles buscavam sua libertação. Levados por Deus
atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, e os cavalos
precipitados no mar.

A felicidade era sentir do que nós operárias éramos 

capazes, através da JOC. 
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Conseguimos uma Sede 

A JOC de Jundiaí precisava muito de uma Sede. 
Tinha muitas atividades, e era dificil encontrar urna sala 

e pagar aluguel. Fazíamos as reuniões de militantes 

numa sala da igreja e tinha que interromper às 9 horas 
e entregar a sala, porque "gastávamos muita energia" ... 

Ganhamos urna verba de um político, fizemos uma 
peregrinação à paróquia Nossa Senhora de Fátima para 
pedir a graça de conseguir mais recursos, e campanha 
nos bairros. 

Afinal conseguimos um terreno com uma casinha 
de madeira. Vendemos a casinha e com mais ajuda 
começamos a construção da sede - uma sala e cozinha. 
Os recursos para terminar vieram de urna barraquinha, 

uma quermesse aos domingos nos intervalos das 
missas; recolhíamos as prendas durante a semana. Não 
foi fácil. 

Construimos o salão para as assembléias e dias de 

estudo da JOC e também para assembléias de fábricas 
e sindicatos. A sede foi bem aproveitada pelos grupos 

nos domingos e para reuniões de jovens de favelas. 

Até 1994 eu tinha que "dançar miudinho" para 

conseguir manter a sede. Um grupinho se propusera 

fazer a limpeza no sábado à noite. Eles iam buscar uma 

pizza, ficavam depois até duas horas da manhã tocando 
violão e cantando ... 
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A sede foi um sucesso. Quantas atividades a JOC 

ali realizou, quantas festas de Na tal com as famílias 

dos jovens! 

Grupos de favelas aí se reuniam e alguns deixaram 

as drogas, corno aquela jovem que acabou indo para a 
Praça da Sé ... Rezei muito por ela e um dia, depois de 3 
anos, para minha surpresa, num supermercado, lá 
estava ela trabalhando como caixa ... 

Alguns foram para o Seminário. Quantos 
descobriram um novo sentido em suas vidas - casaram, 
se tornaram profissionais ... 

Para obter recursos passamos a alugar a sede 
durante a semana para cursos profissionalizantes: corte 
e costura, culinária, português, matemática, mecânica, 
desenho mecânico. 

Mais tarde, com a anistia, a JOC saiu da 

clandestinidade e a Direção Nacional vendeu aquela 

sede que era sonho de muitos ... 

Eu fui com a JOC a Roma 

Em 1957, o que me marcou muito foi a 
Peregrinação da JOC a Roma c3i

<3J A JOC do Brasil levou 183 jocistas à Peregrinação da JOC, que 
reuniu em Roma cerca de 30.000 jocistas do mundo inteiro. 
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Muito importante a preparação e os estudos na 
viagem de navio, todos juntos,jocistas, padres e bispos, 
o cardeal do Rio de Janeiro. Eu fazia uma idéia diferente
deles, antes tão distantes .... Em Roma, a basílica de 
São Pedro às 4 horas da madrugada, a visita à parte 

histórica, o encontro dos jovens no Dia Internacional, o 
encontro com Cardijn, a noite de vigi1ia no Coliseu. Toda 
a peregrinação! Em Lourdes, a procissão dos enfermos ... 

Dificuldades 

Houve muitas dificuldades.A ditadura militar, que 
atingiu a JOC do norte ao sul: São Paulo, o nordeste -
João Pessoa, São Luiz -, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte ... e tantas cidades, também chegou a 
Campinas. 

Depois, problemas financeiros, que nos levaram à 
perda das sedes, como a de Campinas e a Casa de Mauá. 

Enfrentamos também dificuldades nos sindicatos, 

quando disputamos eleições. 

A JOC me abriu o céu 

A JOC me fez descobrir o verdadeiro sentido da 
vida, através das reuniões, das revisões de vida, da ação 
no trabalho e em casa. 

A JOC me fez vencer a timidez, ser mais solidária, 
ter firmeza de caráter. Eu tinha muito espírito de 
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inferioridade, achava que tinha valor só quem estudava, 
eu não tinha nem o curso primário ... Tinha medo de 
falar, de errar e cair no ridículo. 

A JOC me fez descobrir os valores que eu tinha 
escondidos dentro de mim, e a perceber os valores dos 
outros também. A vencer o individualismo, a viver em 
grupo e em comunidade - na família, no trabalho, na 
igreja. 

A JOC me fez adquirir um espírito crítico, com 

caridade. Antes, com qualquer coisa eu emburrava para 
que os outros me agradassem e eu levar a melhor. Um 
dia alguém me disse que eu era "uma desmancha prazer". 

Aprendi a liderar grupos, Cheguei até a 
desenvolver o esporte e formar um grupo de volei, um 
grupo grande. 

Eu entendi quanto tempo perdido! Prejudicando 
a mim e aos outros. Passei a ser uma militante jocista! 

Depois da JOC 

Nunca deixei a JOC. A JOC é que foi me deixando. 
Eu cuidava da Sede e venderam a Sede. 

Tentei trabalhar com a Pastoral do Menor, mas 
não me dei bem, porque o trabalho dela é indireto e eu 
gosto de fazer contactos diretos, como fazia na favela, 
para os jovens sentirem que queremos o bem deles e 
ganharmos a sua confiança. 
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Sou feliz por ter conhecido a JOC e a ela me ter 
dedicado. Este foi o motivo porque não aceitei a venda 

da sede. Lá eu tive muita alegria com os cursos, as 
reuniões, as festas de formatura, em ver aqueles jovens 
saírem por este pais a fora com um diploma na mão e 
um ideal de vida. VICENTE BEVILACQUA 

Foi em 1948 que Bevilacqua conheceu 
a JOC, a convite do jocista Romildo 

Rupulo, seu companheiro de trabalho 
em Santo André, São Paulo. Militan
do no Movimento, desenvolveu-se 
adquirindo consciência operária. Daí 
"uma nova vida no sindicato, na 
política". Depois de 1966 continuou 
sua luta na ACO - Acão Católica 

Operária, onde viveu o momento mais 
importante de sua vida, enfrentando 

a repressão da ditadura e militando 
pelo retorno à democracia. 

Um dia, me disse Romildo: 

- Você quer conhecer a JOC?

Ao que respondi: 

- Eu já conheço o Jockey Clube desde menino.

89 
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Ele sorriu: 

- Não é isso que estou dizendo.

- O que é então?

A JOC da qual eu falo é uma organização católica 
formada por um grupo de rapazes e moças de nossa 
idade que pretendem mudar o sistema de vida dos 
jovens trabalhadores e trabalhadores em geral e querem 
mudar a face do mundo pela ação no meio de trabalho. 

Fiquei com um pé na frente e outro atrás, pois 
não gostava de padres, religião para mim resumia-se 
em ir à igreja quando tivesse tempo e que não 
atrapalhasse meus programas de jovem, como futebol, 
bailes, passeios etc. Romildo me contou, em rápidas 
palavras, como funcionava o Movimento e como rapazes 
e moças viviam e trabalhavam juntos. Cada equipe em 
sua área, que era coordenada por um rapaz no grupo 
masculino e uma moça no grupo feminino. 

Eu disse a ele: "vou pensar, depois te dou uma 
resposta". 

A JOC de Santo André, naquele mês, havia 
programado uma festa junina em sua sede na Rua Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, no bairro de Vila Assunção, 
(Era uma pequena casa localizada nos fundos da casa 
da família Gardesani) e Romildo convidou-me a 
participar. 

Dona Ana Gardesani, que era assistente social e 
militante cristã, foi incumbida por Dom José Gaspar de 
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iniciar o Movimento na cidade de SantoAndré, sendo 
apresentada ao jocista Roque Lenidavesi, que residia 
no bairro do Ipiranga em São Paulo. Assim começaram 
os trabalhos de fundação da JOC e da JOCF. Roque vinha 
uma vez por semana a Santo André para conversar com 
os rapazes que dona Ana convidava. Por várias vezes 
Roque ficou esperando, sem que ninguém aparecesse, 
perseverou, até que conseguiu ... Foram convidadas 
também algumas moças para formar a JOCF, o que 
também demorou algum tempo para acontecer, sendo 
Durvalina Cipriani a primeira coordenadora. Depois 
vieram Isolina Andreucetti e outras. 

Como disse anteriormente, fiquei de dar uma 
resposta ao Romildo. Eu tinha um companheiro de 
jor_nada, Luiz Maricate, que convidei para ir comigo,
pois não queria ir só.Fui, gostei e fiquei, e o Luiz 
também. Foi assim que conheci a JOC. 

Início de uma nova vida

Iniciei minha militância em setembro de 1948 e
' 

um ano depois ocupei o cargo de presidente do comitê
diocesano de Santo André, por dois anos. 

Essa responsabilidade marcou-me profundamente, 
pois me desenvolvi tanto física como espiritualmente; 
era para mim o início de uma nova vida. Desde então 
não tive olhos para outra coisa a não ser a JOC. O 
caminho e a maneira justa do movimento fizeram-me 
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renascer: dediquei minha mocidade à formação de jovens 
e colegas de folguedos e de trabalho. 

Nossa dificuldade em conseguir um assistente 
religioso era grande, porque a maioria dos padres e 
freiras era conservadora, não aceitando a nova 
metodologia. Contudo conseguimos dois assistentes. 

A metodologia VER, JULGAR, AGIR foi de grande 
valia para mim, e foi preponderante para a tomada de 
posições dentro da vida e do movimento jocista. 

Desde 1944 eu já era filiado ao Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André, mas nunca havia 
militado no sindicato; minha participação era mais pelo 
amparo social que me proporcionava, assistência 
médica, odontológica etc. Com a vivência jocista passei 
a militar ativamente no sindicato, chegando a ser 
diretor da entidade. Minha postura na fábrica passou 
a ser diferente. Comecei a interessar-me mais pelos 
companheiros e pelos problemas. Enfrentamos juntos 
várias lutas reivindicatórias pelo respeito aos nossos 
direitos: éramos pessoas e não máquinas. 

Orientava os companheiros para que se 
organizassem e exigissem respeito a sua pessoa e a seus 
direitos, sem nunca esquecer_em a responsabilidade 
para com a firma e pelo meio em que vivemos. 

Certa vez, numa ida ao banheiro para fumar, 
encontrei alguns colegas destruindo parte do mesmo. 
Perguntei-lhes: - Por que estão fazendo isso? Eles 
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responderam que o que era do patrão poderia ser 
destruído. Tomei fôlego e perguntei-lhes: - Por acaso 
nosso patrão usa este banheiro, ou somos nós que o 
usamos? Eles entenderam o que eu queria dizer e, a 
partir desse dia, procuravam impedir que fosse 
destruído o que era de nosso uso. 

Passei a levar o jornal da JOC - "O Trabalho" - e o 
vendia aos companheiros que aos poucos se 
acostumaram a ler o jornal que nos defendia. Várias 
vezes escrevi nesse jornal, citando os acontecimentos 
que prejudicavam os jovens trabalhadores e 
trabalhadores em geral, com a colaboração dos colegas 
que me relatavam os acontecimentos. 

Dificuldades ao longo do caminho 

Por incrível que pareça, as dificuldades que 
encontrei e vivi partiram de elementos da Igreja, em 
especial dos padres conservadores e tradicionalistas. 
Mesmo em casa tive que dar meu testemunho, quando, 
por ter protegido uma criança e a levado para casa, 
meu pai, por temer que me prejudicasse com minhas 
atitudes, colocou-me em uma situação na qual eu 
deveria optar entre viver na JOC ou na minha família. 
Pedi um tempo a ele e após alguns dias voltei a procurá
lo: "Já decidi, não saio de casa nem deixo a JOC, se o 
senhor quiser mande-me embora e não me aceite mais 
como seu filho. Ele abraçou-me e a vida continuou. 
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Algum tempo depois, meu pai, que trabalhava na 
Pirelli, adoeceu e teve que se afastar do serviço para 
tratar da saúde, ficando por dois anos no INPS. Nesse 
período a Pirelli fez alguns reajustes salariais. Quando 
meu pai teve alta do INPS e voltou a trabalhar, eu disse 
que ele tinha direito aos reajustes e que solicitasse aos 
seus superiores as devidas providências, ao que ele me 
respondeu: "de jeito nenhum, eu não trabalhei, não 
tenho direito ... " Meu pai já tinha estabilidade na firma, 
assim como eu. Tanto insisti que ele foi ao sindicato, 
abriu um processo judicial e ganhou. Ficou muito 
contente e eu lhe disse: "Está vendo como é bom 
lutarmos pelos nossos direitos?" 

Orientei também vários colegas. Na hora da 
refeição discutíamos, trocávamos idéias e tomávamos 
decisões que púnhamos em prática. Com isso obtivemos 
bons resultados. 

Depois da JOC 

Fui militante ativo da JOC, de 1948 até o 
surgimento da Ação Católica Operária-ACO, nos anos 
60. Eu já estava casado com uma jocista, Yara Porto,
que ingressou na JOC através de Isolina Andreucetti.
Isolina arrumou um emprego para ela na Pirelli, com a
condição de que ela se tornasse jocista ... Casamos em
1955 e tivemos 6 filhos.

Participei e ajudei a organizar quase todos os 
congressos de JOC, quer regionais quer nacionais, tendo 
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a oportunidade de atuar junto com os bons e firmes 
jocistas da época. 

Guardei quase todo o material da JOC por muito 
tempo, tendo que me desfazer dele na época da ditadura. 

Foi na ACO que tive o momento mais 
importante da minha vida 

Em face da necessidade de dar continuidade ao 
movimento com os casados, foi criada a LOC, que não 
obteve sucesso. Em 1960 fui procurado por antigos 
jocistas para iniciar em Santo André a ACO, movimento 
que já estava em andamento em outros Estados. 

Foi na ACO que tive o momento mais importante 
da minha vida. Iniciei a equipe de Santa Terezinha e aí 
se destacaram: Raimundo da Silva e Aneli, Pedro 
Marcondes e Diva, Lourdes e Mário, Altamiro e Lourdes, 
Irene e Mário, Antônia e Zé Escobar, entre outros. 
Juntos, com os padres José Mahon e Pedro e mais nosso 
querido Roberto Du'Latai enfrentamos os anos da 
ditadura de peito aberto; nada nos detinha na marcha 
para a libertação do nosso país e o retorno à democracia. 

Em 1965 iniciamos um segundo grupo em Vila 
Guaraciaba, onde se destacaram: João Gondin e 
Geralda, Manoel Batista e Maria Pereira, Agenor 
Gondin e N aninha, Elias Sthein e Maria José, ex-jocista, 
Loló e o marido, o nosso querido Airton José Pedro, e 
Alceu e Maria Granchi. 
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Também nessa época iniciamos a ACO na Baixada 
Santista na casa de Esmeralda, vindo juntar-se a nós 
em seguida Walter Villa Lobos e Maria, Cida Grilo e 
outros. 

Como militantes da ACO tivemos oportunidade 
de orientar para a vida familiar muitos jovens. Fomos 
convidados a fazer palestras no seminário do Ipiranga, 
para seminaristas que encerravam seus estudos e 
iniciavam o sacerdócio. 

Baseado na militância jocista colhi bons frutos na 
minha luta sindical. 

Quando trabalhava na Willis Overland do Brasil, 
minha maior conquista foi ter conseguido que a firma 
optasse pelo rodízio de horário, pois aqueles que eram 
admitidos para o turno da noite só trabalhavam nesse 
horário, o que era muito ruim. Trabalhávamos das 16:�5 
às 2:45 da manhã, e o ônibus da firma nos levava ate o 
centro da cidade, onde tínhamos que esperar até às 5:30 
para cada um pegar a sua condução para os diferentes 
bairros. Nunca dormíamos antes das 7:00 ou 8:00 horas 
e tínhamos que levantar às 13:00, o mais tardar. Eram 
apenas 5 a 6 horas de sono ... não nos restava tempo 
para mais nada. Era só trabalhar e dormir. Apó� vários 
meses de luta com os companheiros e com a aJuda do 
sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
- que ajudei a desmembrar-se do sindicato de Santo
André - conseguimos o rodízio de horário.
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Não consegui mais parar ... 

Havia percebido que era necessário que alguém 
lutasse para conscientizar os companheiros, pois só 
assim conseguiríamos ter uma vida mais justa. O 
próximo passo foi em minha própria defesa. Fui 
suspenso injustamente por um dia, por ter respondido 
à altura ao gerente do almoxarifado que me havia 
desrespeitado. Foi um dos primeiros processos 
trabalhistas do sindicato de São Bernardo; perdi a 
causa, por falta de testemunha a meu favor no dia do 
julgamento. Ao ser dispensado naquele dia não aceitei 
por não haver terminado minha jornada de trabalho. 
Quando cheguei à fábrica fui parabenizado pelos 
companheiros, pois o gerente do almoxarifado, pessoa 
extremamente arrogante que não gozava da simpatia 
dos operários, havia sido demitido. 

Nos nove meses seguintes continuamos nossa luta, 
até que adoeci e fiquei no INPS por trinta dias e ao 
receber alta e voltar ao trabalho fui demitido. 

Meu próximo emprego foi na Eaton Fuller do Brasil 
como encarregado do almoxarifado, com o compromisso 
de organizá-lo. Pelo salário estipulado não conseguiam 
profissional nessa área, mas como eu estava 
desempregado e precisando de trabalho aceitei a oferta, 
com a proposta de aumento de salário no término da 
tarefa. O acordo não foi respeitado por parte da empresa 
e completou-se um ano de trabalho sem que recebesse o 
reajuste prometido. Houve uma demissão em massa de 
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50% dos operanos e com isso os funcionários que 
permaneceram tiveram suas tarefas triplicadas. Propus 
então uma reivindicação de 20% de aumento salarial; 
redigimos um documento com esta solicitação, com a 
assinatura dos companheiros para que ninguém fosse 

prejudicado. Desenhei um círculo no papel e todos 
assinaram em volta do mesmo. Nós tínhamos um pacto 
de que ninguém denunciaria ninguém, mas alguém citou 
meu nome e eu passei a cumprir meu horário de trabalho 
no escritório da gerência para não ter contato com os 
companheiros. Nesse período candidatei-me a dirigente 

sindical, sendo este fato a gota d'agua para minha 
demissão. Mas apesar da demissão conseguimos os 20% 
que reivindicamos. 

A administradora do departamento de pessoal era 
"filha de Maria" e minha amiga, freqüentávamos a mesma 
paróquia, e ela me advertiu que se eu me candidatasse a 
diretor sindical seria muito difícil conseguir um novo 

emprego. Após três meses de dificuldades, com a ajuda 
de Deus e de amigos, consegui um lugar na INA -

Indústria Nacional de Armas, que pertencia ao general 
reformado do exército Plínio Barreto. 

Por várias vezes liderei greves nesta firma onde 
não eram respeitados os nossos direitos trabalhistas. 

Fui demitido por ''justa causa", mas sendo eu dirigente 
sindical tiveram que me readmitir. Continuamos com 
nossa luta e realizamos mais quatro ou cinco 
paralizações, sendo que por várias vezes foi chamada a 
polícia militar para nos retirar de dentro da fábrica. 
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Foi quando entramos com um dissídio coletivo de 500 
empregados. Após dois anos e sete meses de tramitação 
judicial, obtivemos ganho de causa e, com a venda da 
firma em leilão, foi paga a nossa indenização. Fato 
interessante foi que 130 operários, sob promessa de que 
passariam a comandar a empresa, retiraram-se do 
processo e até hoje não receberam nenhum de seus 
direitos. 

Vale registrar que minha estada na INA ocorreu 
no período de 1964 a 1968, ponto culminante da 
ditadura militar. A pressão psicológica nesse período 
ocasionou meu primeiro enfarte, que me levou à 
aposentadoria por invalidez. Mas, mesmo com minha 
saúde agravada, continuei com minha militância e a 
trabalhar para ajudar a Y ara a manter nossos filhos e 
os companheiros que de nós necessitassem. 

Outras atividades 

Participei também da criação de diversas 
entidades de aposentados, dentro do Estado de São 
Paulo, tais como a UAPB - União dos Aposentados e 
Pensionistas do Brasil, núcleo de Santo André - em 1969 
- da qual fui presidente de 1973 a 1985, e secretário
geral da Associação dos Aposentados Metalúrgicos de
Santo André. Participei da criação do Conselho dos
Aposentados do Estado de São Paulo, que
posteriormente passou a ser a Federação dos
Aposentados do Estado de São Paulo, onde fui
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secretário-geral, e dois anos após criamos a COBAP -
Confederação Brasileira de Aposentados. 

Fui iniciador da ação que culminou com a criação do 
Fundo de Greve, baseado na forma que o sindicato de 
trabalhadores da América do Norte tinha para ajudar os 
trabalhadores em greve. Aí exerci o cargo de conselheiro 
fiscal. Esta idéia foi encampada por outros, e estou 
satisfeito por ter a mesma surtido o efeito esperado. 

Ainda neste período outros acontecimentos 
também marcaram minha vida. Abri um processo 
contra a OAB, núcleo de Santo André ... Em 1980 fui 
nomeado membro da junta governativa indicado pelo 
então Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, onde o 
conflito maior era: assumir o cargo e passar a impressão 
de trair meus princípios, ou não assumir e atrapalhar 
o processo de retorno do sindicato para as mãos de seus
verdadeiros donos, os trabalhadores. Após várias
discussões com os companheiros da JOC e ACO optei
pela renúncia, por não concordar com um sindicato
atrelado ao Ministério do Trabalho.

Testemunho 

A JOC e a ACO tiveram um papel fundamental na 
redemocratização do nosso país. No ABC paulista tivemos 
dois lutadores incansáveis, dois homens que no período 
mais dificil da ditadura deram cobertura aos perseguidos 
dessa excrescência chamada ditadura: Dom Jorge Marcos 
de Oliveira e Dom Cláudio Hummes, ambos influenciados 
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pela JOC e pela ACO. A importância da JOC e da ACO é 
que nunca abrimos espaço para outras ideologias que não 
fossem as nossas. Relacionei-me com pessoas de todas as 
facções políticas e religiosas onde se valorizavam o ser 
h�8?� e suas luta� reivindicatórias. A convicção de meus
prmc�p10s fortalecia-me cada vez mais, adquirindo 0

respeito de muitos. 



FREI PIERRE BARRUEL O. P. 

Frei Barruel, dominicano, francês, 
uma vocação missionária, veio para 
o Brasil em 1946. Em Minas Gerais
foi assistente da JOC em Uberaba.
Grande amigo das operárias,
principalmente das jovens domés
ticas, afirmava com veemência em
sua defesa: "elas não são mais
escravas". Mais tarde, em Belo

Horizonte e depois em São Paulo e

no Regional Sul como assistente,

viajou pelo Brasil. Frei Barruel

ressaltou a influência da JOC nas

mudanças da Igreja.

Assistente da JOC em Uberaba-MG 

No começo de 1948, chego a Uberaba, pequenina 
cidade do interior do Estado de Minas Gerais que tinha 
naquela ocasião cerca de 50.000 ou 60.000 habitantes. 
Toda vida econômica depende da criação do gado zebu. 
Cidade de comércio, quase sem indústria, mas também 
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com residências de grandes proprietários de terras da 
região. 

O trabalho junto às domésticas 

Encontrei aí um pequenino grupo de JOCF, quase 
exclusivamente formado de empregadas domésticas, 
reagrupadas em torno de uma jovem operária da única 
e grande fábrica da região, a fábrica de tecidos de 
algodão Aurora. 

Foi em Uberaba que eu dei os meus primeiros 
passos na JOC brasileira. 

O pequeno número de empregadas domésticas era 
então vítima de muitos e graves problemas. Muitas 
delas, em realidade "domésticas" ou "empregadas para 
todo serviço" não recebiam salário. Recebidas "por 
caridade", eram submetidas a um regime de trabalho 

extremamente duro: 14, 16 até 18 horas por dia. Porque 
essas residências de ricos fazendeiros são imensas, com 
15 ou 20 peças, mais o jardim. 

Pouco a pouco eu descubro essa realidade, não 
somente durante o ano de 1948, mas também em 1950 
e em 1952, quando retorno a trabalhar em Uberaba. 

Nessa época a JOCF dependia ainda da Juventude 
Independente Feminina da Ação Católica - JIC. Uma 
moça da boa burguesia da região, Helena Totti, uma 
'jicista", as acompanhava. Excelente elemento, de vida 
espiritual autêntica e de profunda humildade, ela já 
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tinha percebido o problema, mas não sabia como 

enfrentá-lo. O bispo da época, Monsenhor Gonçalves 
do Amaral, um tomista autodidata, deixava as coisas 

correrem. Partidário da Ação Católica - diferentemente 

do conjunto dos bispos do Brasil naquele tempo - ele 

apoiava Helena firmemente e não se podia fazer Ação 
Católica autêntica sem receber um mandato explicito 
do seu bispo. Isto respeitado, ele não recusava nada à 
JOC e, quando convidado, tomava sempre parte nas 

celebrações. 

Logo Helena Totti percebeu que o momento era 
de largar e deixar as moças da JOC assumirem 
plenamente seu movimento - que contava também com 
alguns rapazes, empregados de bancos ou do pequeno 
comércio. Nunca eles procuraram assumir alguma 
direção, nem organizar um movimento masculino. Mas 

alguns deles se casaram com as moças da JOCF. Seu 

devotamento não era talvez totalmente desinteressado 

nem totalmente ingênuo ... 

Rapidamente duas seções de JOCF se 
estruturaram, uma na fábrica de tecidos, outra de 

empregadas domésticas. Esta última se desenvolveu 

rápida e consideravelmente, dando nascimento a novas 

equipes pelos quarteirões. 

As militantes se encontravam com seu assistente 
uma vez por semana, os "membros" uma vez por mês. 

Cada equipe se encontrava também cada semana na 
sua paróquia, eventualmente com seu vigário, para ler 
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e meditar em conjunto o Evangelho e aplicá-lo ao 
assunto do momento, com o método ver, julgar e agir. 

Uma tal exigência metodológica impunha uma 
reflexão sobre temas nem sempre agradáveis. 

Na fábrica de tecidos e em outros locais - comércio 
e pequenas oficinas - os horários de trabalho eram 
quase sempre exigentes e rígidos. Sem falar nos abusos 
bastante freqüentes: menores de idade, meninas de 12 
a 14 anos trabalhando como adultas e não como 
aprendizes, recebendo meio-salário; locais insalubres; 
segurança precária; condições penosas de trabalho, 
como poeira, barulho das máquinas, calor abafado por 
falta de ventilação; instalações sanitárias primitivas. 
E, certamente, casos de provocação sexual por parte 
dos contramestres, facilmente resolvidos quando eram 
conhecidos. A dependência de uma operária era menor 
que a de uma empregada doméstica. 

A situação das empregadas domésticas era pior: 
não pagamento, abuso sexual, alimentação deficiente, 
péssimas condições de repouso, sem limite de tempo 

de trabalho etc. Seu nível intelectual era também 

inferior: numerosas eram analfabetas. Se havia "bons 

patrões", havia também "maus patrões" ou, mais 
exatamente, "más patroas", e eram normalmente 

dependentes das donas de casa. Assim o exigia a 
estrutura social local. 



106 

O "agir" leva à criação dos Serviços 

Depois de um "ver", infelizmente quase sempre o 
mesmo, vinha um "julgar" à luz do Evangelho -
momento privilegiado de uma profunda catequese. A 
conclusão era evidente: esta situação não estava de 
acordo com a mensagem de Jesus. Logo em seguida 
surgia a questão: que fazer de concreto, além do apoio 
individual? O "agir" se traduz logo através da 
organização de diversos serviços, não muito grandes 
certamente, mas bastante eficazes: 

Serviço para o desemprego - Num caderno eram 
escritos os pedidos dos empregadores, em outro 
os nomes das moças ou mulheres procurando 
trabalho. E um telefone. Em caso de urgência era 
possível alguém que perdeu seu emprego 
encontrar novo trabalho no mesmo dia. Este 
serviço era evidentemente aberto a todas que dele 
tivessem necessidade, mesmô sem serem membros 
daJOCF. 

Serviço de saúde - Alguns médicos generosos 
ofereciam no seu consultório uma ou mais 
consultas gratuitas mediante a apresentação 
escrita ou oral da responsável pelo "serviço". 

Serviço de alfabetização - destinado a ensinar a 
ler e escrever. Era aberto todas as noites e muito 
freqüentado. Raramente as patroas se opunham 
a que suas empregadas o freqüentassem, já que 
em conseqüência seu trabalho melhorava. Alguns 
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minutos eram sempre consagrados a uma 
orientação religiosa e moral. Creio que as moças 
não percebiam que estavam sendo instrumentos 
de análise e de ação numa situação de fato próxima 
da escravidão. 

Serviço de cultura - para aprender a costurar e 
eventualmente bordar. Algumas que freqüen
taram esses cursos se tornaram mais tarde 
profissionais. 

É possível que se tenham organizado outros 
serviços de que não me lembre. 

Todos aqueles e aquelas que se valiam dos serviços 
eram convidados a entrar para a JOC como membros e 
a tomar parte numa reunião cada mês - metade de 
formação e de reflexão, metade de jogos e distração. De 
vez em quando, num domingo à tarde, parentes e 
amigos eram convidados e vinham sempre em grande 
número. 

Havia certamente alguma oposição. Lembro-me 
de uma patroa, excelente pessoa, muito devota na 
paróquia e mãe de um padre, que veio me ver um dia 
para se queixar da má influência que a JOC exercia 
sobre as numerosas domésticas. Eu tentei mostrar-lhe 
que "suas domésticas não eram mais escravas", em vão, 
ela não reconheceu ... 

Os "inquéritos" feitos pela JOC (o ''ver" do método) 
não tinham sempre bons resultados concretos. Eu me 
lembro de um inquérito feito pelas operárias da fábrica 
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de tecidos, por ocasiao da Semana Santa, sobre a 
preocupação que seus companheiros tinham de "fazer 
sua Páscoa" - como diziam então - isto é, se confessar 
e receber a Eucaristia. O resultado mostrava que 
somente uma pequena minoria se preocupava com isso. 
Acreditei ser meu dever mostrar estes resultados ao 
bispo da diocese. Ele leu as primeiras linhas do texto e 
comentou: "esse inquérito foi evidentemente mal feito, 
não mostra a realidade". Logo em seguida passou a me 
falar de outro assunto. A constatação feita pelo inquérito 
não coincidia com o que ele pensava sobre a realidade. 

Belo Horizonte - 1949 

Em 1949 fui transferido por meus superiores 
dominicanos, de Uberaba para Belo Horizonte. 

A cidade, a capital do Estado de Minas Gerais (no 
qual se situa Uberaba a uma distância de alguns 400 
quilômetros), contava então cerca de meio milhão de 
habitantes. 

O Arcebispo de Belo Horizonte era um imigrado 
do Nordeste brasileiro, um homem sem grande cultura, 
mas muito "realizador" e forte de temperamento. Logo 
ap◊s a minha chegada ele me nomeou assistente da 
JOC e da JOCF na arquidiocese. 

Tal como em Uberaba, a JOC de Belo Horizonte 
dependia, na sua organização e na formulação dos seus 
fins, da Juventude Independente Católica, bastante 
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burguesa por seus membros e sua visão. A catequese e 
a preparação para o casamento eram os fins essenciais 
da JOC. Uma das filhas do diretor local da Coca-Cola 
era dirigente tanto da JIC como da JOC ... 

Evitando complicar as coisas, tomei como comitê 
dirigente da JOC-JOCF elementos engajados num 
trabalho concreto - operárias de fábrica, pequenos 
empregados de comércio, domésticas, trabalhadores das 
minas de ouro da região. Eu recebia pleno apoio dos 
párocos, que desejavam uma JOC capaz de colaborar 
com eles nas suas paróquias em realizações pastorais 
concretas. Em companhia de militantes, rapazes e 
moças, visitamos as minas - onde a exploração era uma 
das mais primitivas -, as fábricas, e procurávamos 
reunir os operários, pequenos funcionários e 
empregados, as domésticas. Tratava-se de formar 
verdadeiros responsáveis. Tudo parecia ir muito bem 
com a possibilidade de emancipação da JOC, quando 
um belo dia ... 

Foi no curso do mês de junho, quatro ou cinco 
meses depois de minha nomeação, durante uma reunião 
de assistentes de diversos setores da Ação Católica 
especializada. Eu ouvi o arcebispo dizer: "Peço ao padre 
Bàrruel que me dê sua demissão de assistente da JOC". 
Eu caí das nuvens, não estava ao corrente de nada nesse 
sentido. E ele nomeou imediatamente em meu lugar, 
para me substituir um padre que eu conhecia muito 
bem e cujas idéias eram bem mais revolucionárias que 
as minhas. 
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Entreguei minha demissão, mas fiquei em Belo 

Horizonte. 

São Paulo - 1956/1958 

Dezembro de 1955. Depois de um ano em Marabá, 
na Amazônia, desci em direção ao sul do Brasil. Um 
pequeno navio brasileiro me leva de Belém, capital do 
Estado do Pará, ao Rio de Janeiro. São 25 dias de 
viagem extremamente interessantes. 

No convento dos dominicanos no Rio de Janeiro 
eu me encontro com uma delegação da JOC. Ela me 
pede que aceite a tarefa de assistente regional da JOC
JOCF para o sul do Brasil, substituindo o Padre 
Melanson, promovido a assistente nacional. 

Surpreso com este convite totalmente inesperado, 
respondo que estou a caminho de São Paulo, onde vou 
residir. Eu devo certamente consultar meus superiores. 

Alguns dias depois estou em São Paulo. O prior 
local não faz nenhuma objeção, ainda mais que o Padre 
Melanson e toda a equipe regional insistem no mesmo 
sentido. Eu aceito, mas com duas condições: 1) tenho 
37 anos, aceito por três anos, isto é, até que eu complete 
40 anos. Deixarei então o lugar para alguém mais jovem 
que eu; 2) preciso também ter a posse de uma carta do 
Núncio Apostólico me apresentando a todos os bispos 

que encontrar. Nem todos são necessariamente 
favoráveis à Ação Católica e muito menos a uma JOC 
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autêntica, pois eles ignoram a estrutura e os métodos 
de trabalho. O Comitê Nacional no Rio de Janeiro, 
recentemente instalado, se encarregou de obter esta 
apresentação. 

Em fevereiro de 1956 eu assumo oficialmente a 
tarefa de Assistente Regional da JOC-JOCF para 
quatro Estados do Sul do Brasil: São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Comigo uma 
pequena equipe já formada pelo meu antecessor. Bom 
organizador,já tinha feito o seguinte: dois permanentes 
trabalhavam unicamente para a JOC e a JOCF, um 
rapaz e uma moça. Cada um ganhava um salário 
mínimo. Com eles, uma meia dúzia de rapazes e moças 
muito dedicados e disponíveis - mas cada um com seu 
trabalho profissional. Todos ou quase todos tinham 
cerca de 25 anos ou mais. 

A JOC e a JOCF estão bem organizadas na 
arquidiocese, cada uma com seções, sub-seções, 
militantes e membros etc. Além disso, urna pré-JOC 
masculina começando, que não tinha assistente 
especial, mas dependia de um militante dedicado. O 
assistente arquidiocesano é o Padre Roberto, um 
salesiano inteiramente doado à JOC, assim corno a um 
grande número de engajamentos, e que tem a graça 
especial de uma impressionante desorganização na sua 

vida, o que lhe permite se dar inteiramente ao que faz, 
a cada momento, sem interferência alguma das outras 
responsabilidades, e também sem nenhum "projeto" 
para o futuro. Uma maneira de viver o preceito 
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evangélico: a cada dia o seu cuidado. A vida cotidiana 
com sua equipe diocesana não era sempre pacífica, o 
que ele assumia com extraordinária abnegação. É 
somente de longe, como assistente regional, e 
recentemente chegado, que eu acompanho estes 
sobressaltos. 

Bispos na minha região eram indiferentes ou 
nitidamente opostos à Ação Católica, sobretudo à 
especializada. No primeiro contacto, a carta de 
apresentação do Núncio Apostólico era bastante útil; 
meu primeiro cuidado era apresentá-la para justificar 
a minha presença na diocese e as iniciativas que íamos 
tomar. 

Digo "íamos", porque era sempre a equipe regional 
que se deslocava: no mínimo um rapaz, uma moça, o 
assistente. Eu me alojava em geral na casa do vigário 
da catedral ou, quando a cidade não era episcopado, na 
casa do pároco de uma paróquia central, num convento 
ou casa religiosa masculina. Os dois dirigentes ficavam 
quase sempre em casa de pessoas conhecidas, 
habitualmente por intermédio da JOC. 

Uma vez terminadas as reuniões previstas ou 
improvisadas - de padres, de rapazes e de moças com a 
previsão de lançamento da JOC, e uma vez 
determinadas algumas linhas principais de ação, 
traçado um programa mínimo e nomeados alguns 
responsáveis - o que supunha três ou quatro dias de 
trabalho - o pequeno grupo tomava um ônibus para 
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outra cidade vizinha, três, quatro ou cinco horas de 
viagem, em estrada de terra, debaixo de sol ou chuva, 
na poeira ou na lama. O mais difícil: se um copo de 
leite pela manhã me era suficiente para o dia, não era 
para os meus companheiros, que exigiam algo mais 
consistente: pequeno problema (para mim) ou grande 
problema (para eles) logo resolvido numa boa. Seu 
espírito dedicado e de sacrifício facilitava muito as 
coisas. 

Nós procurávamos, naturalmente, nos adaptar às 
condições locais, algumas vezes previstas, outras 
totalmente inesperadas. Sabíamos, por exemplo, com 
antecedência, que quando íamos ao Rio Grande do Sul 
era suficiente o bispo local convidar os padres para um 
debate sobre a JOC para que viesse uma grande 
maioria. Já no Estado de São Paulo o encontro com o 
clero local era sempre um problema, o que não facilitava 
a organização de uma JOC paroquial. O encontro direto 
com os jovens que iam constituir o primeiro núcleo de 
JOC era em geral preparado por algum jovem da 
localidade que já tínhamos tentado sensibilizar antes 
mesmo da nossa viagem. Outras vezes um padre 
convidava para uma sala paroquial "quem quisesse vir", 
e era diante de um público multiforme que a equipe 
regional devia explicar o que era a JOC. Uma meia 
dúzia ou mais se mostrava interessada e era através 
desses que os contactos continuavam habitualmente. 
E por esta razão é que "uma viagem de lançamento" 
era necessariamente seguida de diversas outras, para 
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ver como o grupo evoluía, tomava consciência de sua 
importância na Igreja local, aprofundava seu 
engajamento de refazer cristãos os jovens trabalhadores 
ou, na maioria das vezes, para ajudá-los a descobrir as 
exigências do Evangelho. 

Influência da JOC na vida da Igreja 

Com esta tentativa de "vida evangélica" é que a 
JOC, mesmo sem o querer explicitamente, influenciava 
a vida paroquial e diocesana da Igreja local. A aplicação 
do método ver,julgar e agir à luz do Evangelho lançava 
habitualmente - ainda que inconscientemente - as 
bases do que se chamou mais tarde a "teologia da 
libertação do pecado e das estruturas de pecado". A 
descoberta da análise dessas "estruturas de pecado", 
segundo a feliz expressão do papa João Paulo II, só podia 
inquietar aqueles que dela dependiam ou se 
aproveitavam. 

Esta tomada de consciência, limitada mas 
profunda, da importância do laicato na vida cristã de 
uma paróquia ou diocese influenciava profundamente 
a vida da paróquia e da diocese. 

Ainda mais, é desde essa época que se fortalece a 
participação ativa de elementos da JOC-JOCF no 
interior de diversos sindicatos, um tipo de engajamento 
proposto com maior insistência a partir de 1956. 
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SÊ ALTIVO, TRABALHADOR! 

Entre o fragor das oficinas, 
Leal, valente, lutador, 
Já sabes que com teu labor 
A terra toda hoje dominas. 
Um pouco mais de bem-estar 
De ti recebe a humanidade, 
Sem ti não pode perdurar 
A sociedade. 

Ó trabalhador! 
É teu labor fecundo, 
Sem ti o que será do mundo. 
Conhece agora o teu valor, 
Ó trabalhador! 

(De "A JOC canta") 
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Entre eles, por eles e para eles, se formam e se ajudam. 

Pe. José Cardijn 

POR QUE ESTA PUBLICAÇÃO? 

Esta pequena publicação contém flagrantes de 

vidas de quem, quando jovem, aderiu à JOC

Juventude Operária Católica, por ter encontrado 

nesse Movimento uma resposta à "sua vida concreta, 

do dia-a-dia, de sofrimento e sonhos, e por acreditar 

ser capaz de mudar e transformar o mundo". 

Histórias contadas pelos jocistas, ao responderem 

ao questionário que visava obter dados para que se 

escrevesse com fidelidade a história da JOC no 

Brasil, - "Uma história de desafios - JOC no Brasil 

1935-1985". 

Nas respostas ao questionário, alguns jocistas 

não se l imitaram às perguntas. Foram além, 

revelando fatos e sentimentos que marcaram 

profundamente suas vidas. Também alguns 

assistentes - padres apóstolos e educadores - que, 
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como tantos outros, acompanharam os jocistas na 
sua militância nos diversos meios de vida 

'

estenderam-se nas respostas com ricos relatos de 
suas experiências. Além do mais esses testemunhos 
provam a forte influência do Movimento jocista na 
fase da juventude, cujas marcas permanecem e se 
revelam em novos compromissos na vida adulta -
na Ação Católica Operária ou em outras áreas 
sociais, sindicais e políticas. Esses depoimentos 
deveriam, a nosso ver, ser divulgados. 

Entre muitos, selecionamos os que compõem 
esta publicação. Buscamos que nela houvesse 
depoimentos de diversas regiões do Brasil - norte, 
nordeste, centro, sul - e de rapazes, moças e 
assistentes. As histórias formam dois volumes. Este 
é o Nº 2. 

À Congregação Servas do Espírito Santo, de 
São Paulo, muito agradecemos os recursos que 
permitiram a publicação destes testemunhos mais 
amplos, completos, de alguns jovens trabalhadores 
jocistas. 

HILÁRIO CUZZIOL 

"Sonhava grande", tropeços levaram 
Hilário a "encontrar a verdadeira vida". 
Em 1948,em Mogi das Cruzes-SP, a 
JOC chegou até ele. Permanente do 
Movimento, jovem engajado na luta 
operária, uma presença profundamente 
cristã. 

Um rapaz comum descobre o Cristo 

Eu era um rapaz comum, como a maioria dos 
jovens entre 16 e 18 anos daquele tempo. Tinha feito 
apenas o curso primário com duração de 4 anos. Não 

tinha a mínima possibilidade de estudar mais. 

Sabia que havia sido batizado e crismado. Aos 9 
anos fiz minha Primeira Comunhão, com um curso 

preparatório de 3 meses, onde aprendi a Ave Maria, o 
Pai Nosso, o Ato de Contrição e outras orações. 
Confessei, sem saber o verdadeiro significado desse 
sacramento. Comunguei, sabendo que era um ato 
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importante, mas sem saber que estava comungando o 
verdadeiro corpo de Cristo. Além disso, eu ia vez ou 
outra à Santa Missa, sem entender nada. Naquele 
tempo a missa era celebrada em latim e o sacerdote 
ficava de costas para os fiéis. Os leigos não tinham 
nenhuma participação. Apenas o acólito ou coroinha 
representava a assembléia. Em português, apenas o 
sermão do padre, geralmente com uma oratória 
empolgante, mas os fiéis pouco ou nada entendiam. 
Confessei mais uma ou outra vez, o mesmo se dando 
com a comunhão. Mas, ensinado por minha mãe, rezava 
todos os dias, ao levantar e ao deitar. Engraçado que, 
com tão poucos conhecimentos, eu tinha a nítida 
impressão de que Deus estava sempre atento a tudo o 
que eu fazia, até a meus pensamentos. 

Comecei a trabalhar logo que completei o curso 
primário. Menino ainda, trabalhei 10 meses numa 
padaria, das 5:30 às 21:30 horas todos os dias comuns. 
Aos sábados, trabalhava das 5:30 da manhã até a meia
noite e, aos domingos, das 5:30 às 14:30. Depois fui 
trabalhar com meu pai que era pedreiro, e eu passei a 
ser seu ajudante. 

Não tinha nada, mas sonhava, e sonhava grande. 
Queria ser engenheiro civil, mas não podia. Gostaria de 
ser professor, mas também não podia. Ah!, mas uma 
coisa de que eu gostava e sabia fazer muito bem era jogar 
futebol. Jogava no clube do bairro e todos diziam que eu 
jogava bem e que deveria procurar um clube profissional. 
Eis que, sem saber como, recebi um convite para fazer 
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testes no Palmeiras. Explodi de alegria. Não consegui 
dormir direito nas noites que se seguiram. Numa sexta
feira, saí mais cedo do serviço e vim para São Paulo. 
Numa loja especializada em material esportivo comprei 
tudo o que precisava, do bom e do melhor. 

O sonho acabou 

No domingo que antecedia minha apresentação ao 
Palmeiras, fui jogar no meu clube de bairro com meu 
novo uniforme. Batendo bola antes do início do jogo, senti 
urna dor aguda no tornozelo esquerdo. Não joguei naquele 
dia e não me apresentei ao técnico do Palmeiras no dia 
marcado. Meu sonho terminava ali. Essa dor no tornozelo 
durou seis anos e foi causa de grande sofrimento para 
mim e para minha família. Não consegui mais trabalhar. 
Passei por vários hospitais, com várias internações ( urna 
delas de 25 dias). Cerca de 30 médicos me examinaram, 
mais 3 juntas médicas, cerca de 50 radiografias, injeções 
de penicilina (naquele tempo eram aplicadas de 3 em 3 
horas, dia e noite), fisioterapias. Só conseguia dormir 
com analgésicos e calmantes. Por duas vezes minha 
perna foi engessada, uma vez por 45 dias e outra por 4 
meses. Finalmente, o maior ortopedista do Brasil 
naquele tempo me operou e, após 6 meses, comecei a 
andar. Esse médico, prof. Domingos Define, cobrava 
muito caro as consultas e cirurgia e meu pai não 
conseguiria pagar. Diante do quadro apresentado, esse 
grande homem me disse: ''Vou operá-lo e, depois que 
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começar a trabalhar, me traga seus envelopes de 
pagamento durante 3 meses". A soma dos 3 pagamentos 
não pagava nem 5% do preço da cirurgia. 

Volta à vida 

Quando tudo parecia perdido em minha vida é que 
eu encontrei a verdadeira vida. Durante minha longa 
enfermidade, passei a ler muitos livros e jornais. Um 
dia, não tendo nada para ler, descobri um Catecismo 
completo, com capa dura e tudo. Era a lembrança que 
ganhei no dia que fizera a Primeira Comunhão e que 
nunca tinha lido, nem uma página sequer. Li o 
Catecismo e encontrei tudo o que não aprendera no 
curso para a Primeira Eucaristia. Meditei muito, pensei 
e, em dado momento, resolvi, com a graça de Deus, "dar 
a volta por cima". Minha vida deu uma conversão de 
360 graus. Deus nunca me abandonara. Eu é que O 
havia abandonado. 

O preço de uma conversão 

Decidi iniciar uma nova caminhada fazendo uma 
confissão geral dos meus pecados do presente e do 
passado. Em seguida, assisti à missa e comunguei. 
Agora eu sabia o que estava fazendo. Ao sair da igreja 
minha alegria era tão grande que eu não conseguiria 
descrevê-la. Passei a assistir a todas as missas e a 
comungar e confessar-me regularmente. 
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Depois de certo tempo, o padre vigário me convidou 
para participar da Ação Católica, sem dúvida o primeiro 
grande movimento leigo dentro da Igreja. 

A Ação Católica, como eu disse, era um movimento 
leigo, cheio de garra e de vontade, onde cada um agia 
dentro de seu meio de vida. Por exemplo: JIC, movimento 
independente (advogados, médicos, assistentes sociais 
etc.); JEC, movimento estudantil católico; JUC, 
movimento universitário; JOC, jovens operários; JAC, 
jovens agrários etc. Evidentemente enquadrei-me na 
JOC, porque eu era um jovem operário. 

A JOC chegou até mim 

Em 1948, realizou-se o r Encontro Nacional da JOC 
com a presença de seu fundador, Monsenhor Cardijn. 
Depois deste primeiro encontro em que a JOC de Mogi 
das Cruzes foi representada por três moças e dois rapazes 
( uni deles era eu), foi que entendemos o que realmente 
era o movimento e como ele funcionava. De volta do 
encontro, eu e meus colegas "arregaçamos as mangas" e 
iniciamos a dura tarefa. Reunimos cerca de vinte e cinco 

rapazes e explicamos a eles como a JOC deveria 
funcionar (a JOC feminina era separada da JOC 
masculina). Elegemos um comitê composto por 
presidente, secretário e tesoureiro. Foram também 
designados os responsáveis pelos diversos serviços, a 
saber: jornal, saúde, eventos, esportes, religioso, 
biblioteca etc. Marcamos quatro reuniões básicas: a do 
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comitê, a dos militantes, a assembléia geral e as 
assembléias populares. A reunião dos militantes era 

realizada com os rapazes que efetivamente militavam 

no meio do trabalho. Todos prestavam conta do seu 
trabalho durante a semana, os assuntos eram discutidos 
e cada um saía da reunião com um dever a cumprir na 

semana seguinte. Eram reuniões muito sérias, onde 
"conversa mole" não tinha lugar. O grupo de militantes 
era o propulsor da JOC local. Se eles, os militantes, não 
funcionavam como deviam, a JOC estagnava e se 
restringia a uma reunião de amigos. O método Ver

Julgar-Agir era rigorosamente posto em prática. 

Com a venda do jornal de porta em porta, 
especialmente nos bairros operários, nas feiras, em 

campos de futebol, nas fábricas e na porta das igrejas; 
com as visitas aos enfermos; com eventos diversos e 

com as assembléias populares realizadas em conjunto 
com a JOC feminina e que reuniam de trezentos a 
quatrocentos jovens, a JOC se tornava cada vez mais 
conhecida e popular em Mogi. 

Nossa formação espiritual era feita nos dias de 
estudo, de recolhimento e, especialmente, nos retiros 

espirituais realizados nos feriados prolongados. Leitura 
e meditação da Bíblia nos davam forças para sermos 

testemunhas do Cristo no nosso trabalho e para 
anunciá-lo aos companheiros trabalhadores. 

Mas nem tudo era "cor-de-rosa" e "nuvens negras" 
nos ameaçavam constantemente. A paróquia era 
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composta por senhores e senhoras ultra-conservadores. 

Eles estranhavam a luta, a vibração e o jeito sempre alegre 

desses jovens operários que queriam mudar o mundo. Por 

isso éramos alvo de desdém e pouco caso da parte da 

paróquia. No mínimo, diziam eles, éramos inocentes úteis 

a serviço da penetração do comunismo na Igreja. Nós 

conhecíamos os comunistas melhor que o vigário e toda a 

turma de conservadores. Eles eram nossos companheiros 

no trabalho e alguns deles passaram para o nosso lado. 

Mas alguns radicais eram contra a JOC e procuravam 

atrapalhar nosso serviço nos locais de trabalho. Em 

resumo, a JOC apanhava dos católicos conservadores 

porque éramos comunistas, e apanhava dos radicais 

comunistas porque éramos católicos. 

Tivemos também muitos problemas com a Igreja 

por causa da sucessiva troca de vigários. Uns eram a 

favor, outros indiferentes ou contrários. Mas todos esses 

problemas foram vencidos com orações, missas, retiros 

espirituais, uma fé firme em Cristo e a devoção a nossa 

mãe, Maria Santíssima. Em pouco tempo, a JOC de 

Mogi tornou-se uma das melhores da arquidiocese. 

Numa jornada de estudos da arquidiocese, fiz uma 

palestra sobre o tema "JOC - Escola de Vida, Serviço 

Social e Corpo Representativo". Nesse dia fui convidado 

para trabalhar em período integral na JOC de São 

Paulo, como permanente. 
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Descobri a grandeza da JOC 
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(jornal, doentes, eventos, liturgia etc.), reuniões com 
os propagandistas da JOC, atendimento a jocistas de 
vários bairros, a sacerdotes que queriam implantar a 
JOC na sua paróquia etc. 

No dia 7 de janeiro de 1952, cheguei ao número 
276 da rua Brigadeiro Tobias, no centro da cidade, sede 
da Federação da JOC da Arquidiocese de São Paulo e 
da Confederação Regional Sul do Brasil (que Inicialmente coordenei aJOC da Federação de São 

compreendia os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Paulo e depois passei a acumular o cargo de responsável

Catarina e Rio Grande do Sul). A casa era simples, mas pelo jornal "Juventude Trabalhadora" que tinha

ampla, com várias salas, dormitórios, cozinha e tiragem mensal de 25.000 exemplares e era vendido

dependência para o padre. AJOC era assim constituída: em todo o Brasil. Com a ajuda do Padre Melanson,

Seção, base da paróquia; Federação, base diocesana; liberado pela Ordem de Santa Cruz para ser assistente

Confederação Regional, base em vários estados. A da JOC, junto com o Padre Roberto, também liberado

nossa era a região Sul; havia também as regiões pela Ordem dos Salesianos, conseguimos dar ao jornal

Nordeste, Norte, Centro-oeste e Centro. uma feição nova, moderna, com artigos curtos e 

A d •t 1 
. . . 

s- p 1 
assuntos de interesse geral dos trabalhadores. 

o me e1 ar naque a pnme1ra n01te em ao au o, 
senti que minha vida iria sofrer uma revolução, com Eram chamados de permanentes os que deixavam 

uma visão mais ampla do universo jocista. O cotidiano· trabalho, estudo e até a família para se dedicarem

na sede da JOC era quase monástico, com missa diária totalmente ao testemunho do Cristo através da JOC.

às 7 horas, seguida de um período de meditação. Depois Viajávamos muito e não tínhamos finais de semana livres,

vinha o café da manhã (o jejum ·eucarístico naquele especialmente aqueles emendados com feriados, pois

tempo era a partir da meia-noite). Em seguida, cada ocorriam encontros da JOC em várias seções e dioceses.

um lia um trecho de algum bom livro. Às 10 horas 
começávamos a trabalhar. Ao meio-dia, interrompíamos 
o trabalho para mais uma meditação orientada pelo
assistente eclesiástico. Às 14:30, voltávamos ao trabalho
de cada um. Às 18 horas, preparávamos a missa do dia
seguinte e, em seguida, rezávamos o terço. Depois era
a hora do jantar, após o que visitávamos as seções e
realizávamos reuniões dos vários serviços da Federação

E os trabalhadores ? 

Além de muito trabalho, estudo, meditação, 
reflexões, leitura da Bíblia, campanhas, eventos do 
nosso dia-a-dia, a ação dos militantes se fazia com os 
companheiros nas fábricas, nos bairros, na luta dos 
trabalhadores por melhores condições de vida e de 
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trabalho. Um exemplo marcante foi a participação da 
JOC de São Paulo na greve de 1953. 

A prática mais importante dos militantes jocistas 
junto aos jovens era o testemunho do Cristo. Dia e noite 

,

porque muitos trabalhadores cumpriam o turno da noite 
e os jocistas estavam lá, presentes e sempre atentos. A 
equipe de militantes espalhada por todos os cantos da 
Federação era a coluna mestra da JOC. Se a militância 
não funcionasse, a JOC seria apenas um grupo de 
amigos fechado em si mesmo, sem nada produzir. Seria 
pior que a "figueira seca" do Evangelho. 

Em 1953, estourou em São Paulo uma das maiores 
greves daquele tempo. Suspenderam seu trabalho os 
metalúrgicos, os têxteis, os vidreiros e os gráficos. A 
adesão foi quase total. Embora os sindicatos fossem 
livres por lei, na verdade eram controlados 
dissimuladamente pelos chamados "pelegos". Esses 
eram falsos trabalhadores que militavam nos 
sindicatos, mas na realidade eram agentes do 
Ministério do Trabalho. As grandes assembléias eram 
realizadas no antigo hipódromo da Moóca. Eram 
di�igidas por comunistas, em sua maioria, com alguns 
cnstãos entre eles, inclusive jocistas. A atuação da JOC 
nessa greve foi muito firme. 

. Um jocista metalúrgico e uma jocista tecelã que
faziam parte da Comissão Central de Greve vieram 
até :11im e pediram que eu conseguisse 'alguma 
mam�estação da Igreja a respeito da greve, pois os 
demais membros da comissão haviam desafiado a JOC 
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a conseguir tal feito. Confesso que fiquei meio confuso. 
Como obter uma manifestação da Igreja? Orei ao 
Espírito Santo e logo tive um "estalo": poderia conseguir 
que o Cardeal Mota, muito ligado à JOC, atendesse a 
um grupo de grevistas escolhido pela própria Comissão 
Central de Greve. 

De um bar próximo ao hipódromo liguei para o 
Cardeal e, imediatamente, ele disse: "Hilário, reúna 
dez grevistas e venham conversar comigo, se possível 
agora". Não sei bem como, mas em "três tempos" 
estávamos na sala com o Cardeal. Foi um encontro 
muito amigável, onde cada um falou da sua situação e 
a dos outros companheiros e quais seriam exatamente 
as reivindicações junto à classe patronal. O Cardeal 
permaneceu quieto por alguns instantes, parecendo 
fazer uma oração silenciosa. Depois, levantou-se da 
poltrona e afirmou: "Diante do exposto, tendo sido 
usados todos os meios para conseguir melhores 
condições de trabalho, eu declaro a greve justa e 
necessária. Portanto, eu os conclamo a lutarem por seus 
direitos, sempre dentro da ordem e da disciplina. Dou
lhes o meu apoio e recomendo que a JOC publique 
amanhã nos jornais de São Paulo uma declaração em 
favor da greve". 

Os grevistas estavam estarrecidos, porque nunca 
acreditaram que um Cardeal os atendesse tão bem e 
que aprovasse a greve. Um deles, meio sem jeito, disse: 
"Sr. Cardeal, amanhã às 9 horas vamos realizar uma 
grande assembléia. Ficaríamos honrados com sua 
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presença". O Cardeal não disse sim nem não, mas no 
dia seguinte compareceu com toda a pompa de cardeal, 
e todos se assustaram. Ao fazer uso da palavra o 
Cardeal foi delirantemente aplaudido por todos os 
presentes, comunistas ou não. A greve terminou dois 
dias depois com a vitória dos trabalhadores. 

A força da JOC 

Afinal, de onde vinha essa força extraordinária 
daJOC? 

Sem dúvida, ela vinha da garra, do espírito de 
serviço, da amizade, da vontade, mas, sobretudo, de 
uma intensa vida espiritual que a JOC nunca, em 
nenhum momento, deixou de lado .. 

MARIA ANGELINA DE OLIVEIRA 

Nordestina, sofrida, cheia de ideais, 
Angelina encontrou a JOC através da 
amiga, a militante Conceição. Sua 
característica: fidelidade à classe 
operária. Um itinerário de militância 
que a levou de uma seção jocista num 
bairro pobre de João Pessoa, Paraíba, 
a dirigente da JOC Internacional. 
(Entrevista) 

No começo, é bem sertão 

Meu pai veio de Serra da Raiz, perto de Duas 
Estradas, no limite do Estado da Paraíba com o Rio 
Grande do Norte. É bem sertão. Não, não é sertão, é brejo. 

Minha avó emigrou de Serra da Raiz para João 
Pessoa em 1930, com toda a família. Chegou com os 
filhos todos, não tinha nenhum registrado. Ela emigrou 
porque não tinham onde trabalhar, viviam na terra dos 
outros. Então vieram buscar alternativa em João 
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Pessoa. Aí ela registrou os filhos todos de uma só vez. 
Ela teve 16 filhos, mas só criou 8, os outros morreram. 
Minha avó conta que ao registrar os filhos perguntaram 
primeiro as datas de nascimento. Ela só sabia que 
nasceram na seca tal... tinha um evento para dizer 
quando nasceu cada um. Não sabia data, não sabia 
nada. Então inventou uma data de nascimento para 
cada um segundo os acontecimentos. E também 
inventou o sobrenome. Quando alguém me pergunta 
"a sua família Oliveira de onde vem?" eu respondo: 
quando minha avó foi registrar os filhos perguntaram 
qual era o sobrenome. Como ela conhecia uma 
catequista com o sobrenome Oliveira, um nome que ela 
achava bonito, apesar de ela se chamar Aurora Maria 
das Neves e o marido Zé Faustino, nomes que achava 

feios, ela botou Fernandes de Oliveira. Os nomes dos 
filhos não tinham, portanto, nada a ver com o nome 
dela nem com o do marido. 

Foi assim que começaram os Fernandes de 
Oliveira. Ela contava que emigraram por causa da 
situação de pobreza, duas irmãs dela morreram de fome 
por causa da seca, uma situação muito dura ... Vieram 
então para João Pessoa. 

Na cidade se casaram. Meu pai 22 anos 

minha mãe 17 

Meu pai era o primeiro dos filhos ... estava muito 
doente e foi internado, mas quando ficou bom conseguiu 
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trabalhar ali mesmo no hospital. Minha mãe trabalhava 
no hospital Santa Isabel quando os dois se conheceram. 
Ele era mais velho que ela 5 anos e ela o chamava de 
Seu Severino ... como o chama até hoje. Minha mãe tinha 

17 anos quando casou e ele estava com 22 anos. 

Meu pai me conta que logo que eu nasci ele ficou 
desempregado. Fui a primeira filha. Nasci em 22 de 
abril de 1933, e o meu pai, como não tinha emprego, 
voltou para Serra da Raiz, para trabalhar na terra dos 
outros de novo. Plantar e esperar que desse alguma 

coisa para comer ... Passaram muita necessidade. Lá 
nasceu minha segunda irmã em 11 de março de 1935. 
Meu pai voltara sem nada e plantava. Ele guardou 
sempre uma alma de agricultor e tinha dificuldade de 
entender a vida de cidade. Esse negócio de comprar 
arroz, feijão, batata em latinhas ...  "Eu estou 
acostumado a plantar, depois colher em sacas para 
comer o ano inteiro" - dizia ele. Nunca se adaptou 
totalmente à cidade. Plantava em qualquer pedacinho 
de terra. 

Minha mãe conta que quando eu nasci, como meu 

pai estava desempregado, eles não tinham dinheiro 
para comprar leite. Ela então fazia uma papa de água 
com farinha e comprava 100 gramas de açúcar e, para 

este não acabar logo, ela pegava a papa, enrolava no 
dedo com um pouquinho de açúcar e me dava para 
comer. 

Eu cresci nesse ambiente. 
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Na periferia de João Pessoa a gente se virava 

Antes de dois anos, quando minha irmã cresceu, 
não dava mais para viver no interior, meu pai voltou 
para João Pessoa, e aí ficou. A gente morava numa casa 
de palha em Cruz do Peixe, sem água, sem luz. Eu 
estudava à luz de candieiro. Embaixo corria um riozinho 
onde todo mundo lavava roupa . 

Meu pai era tão ligado ao campo que guardava as 
amizades de lá, da roça. Em todas as férias escolares 
ele ia para lá e ficava três meses colhendo feijão, milho ... 
vivendo aquela vida da roça. Na cidade a gente vivia 
num bairro da periferia onde não tinha água nem luz, 
e a gente ia buscar água na cabeça, tornava banho no 
rio, todo mundo nu ... Ia buscar lenha para cozinhar; 
lamparina era de querozene; concha, de quenga de coco; 
panela, de barro; fogão, urna lata de querozene ... Tudo 
era o mais simples possível, urna vida rural na cidade. 

Todo mundo ali vivia quase do mesmo jeito. Meu 
pai plantava batata, rnacaxeira num quintalzinho, criava 
galinha, e minha mãe lavava roupa na cidade. Ela ia 
trabalhar e eu ficava em casa, a mais velha cuidando 
dos meninos, todos pequenos. Meu pai ganhava pouco, 
muitas vezes chegava na metade do mês não tinha mais 
dinheiro, não tinha o que comer, somente água no pote. 
Então ele saía para trabalhar e às vezes trazia comida 
das Irmãs, que dividia com a gente, com os filhos todos. 

Eu me virava de um jeito, ia a pé para os mangues 
de Mandacaru e levava urna latinha, arrastava comigo 
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os meninos e ia pegar caranguejo. Foi meu tio que me 
ensinou. Eu me metia bem na lama e tirava a lata cheia 
de caranguejo. Chegava em casa, descascava a 
rnacaxeira, ralava num ralo que chegava a sair sangue ... 
Eu era míope e não usava óculos, ralava a rnacaxeira e 
ralava a mão ... e o sangue se misturava com a massa. 

Eu torcia no saco e depois botava numa tijela. Fazia 
farinha na mão, cozinhava o caranguejo, fazia o pirão. 
Quando a mãe chegava eu já tinha dado de comer aos 
meninos todinhos ... 

Então me dava uma revolta 

Era assim a minha responsabilidade pelos outros, 
a preocupação, a luta pela sobrevivência. Eu tinha 8 
para 9 anos, fui crescendo com aquela angústia ... 
Quando cheguei à adolescência fiquei revoltada! 

Meu pai era muito religioso. Ele dizia: "minha 
filha, tem que ter paciência". Era aquela religião de 
sofrer para ganhar o céu! Um dia eu me revoltei: "eu 
não pedi para nascer, para viver nesta miséria, eu 
preferia não ter nascido". 

Meu pai, coitado, e minha mãe só faltavam chorar. 
Cada vez que nascia mais um irmão, eu dizia: "mais 
um para passar fome!" 

Enquanto eu era criança eu ia me virando, com 
aquele sonho de trabalhar, conseguir dinheiro para 
ajudar a família. Quando entrei na adolescência fiquei 
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revoltada contra meus pais e contra Deus. Eu dizia 
assim: "esse Deus do senhor é injusto, porque como dizer 
que Deus é pai e deixa a gente viver desse jeito?" Meu 
pai sofria comigo! 

Como adolescente comecei a ter vergonha porque 
não tinha roupa para trocar, era sempre o mesmo 
vestido, lavando e vestindo ... Morava numa casa de 
palha, a gente se levantava, a casa toda molhada .. Então 
me dava uma revolta! 

Meu ideal era estudar 

Minha vontade, meu grande ideal era poder 
estudar, aprender e conseguir um bom emprego para 
tirar minha família daquela miséria. Porque meus pais 
diziam: "quando vocês crescerem vai melhorar, vocês 
vão trabalhar e então vai mudar a situação". Eu tinha 
uma esperança de libertação, de saída daquela 
miséria ... 

Eu fiz o primário, mas terminei muito tarde, com 
15 anos, porque a pobreza era tão grande que não dava 

para ir à aula ... faltava sapato, não tinha roupa ... Minha 
mãe era analfabeta, eu me lembro de meu pai indo à
aula à noite, já eu grande. A mãe dele também nunca 
estudou, mas aprendeu a ler com a Bíblia. Ela nunca 
pegou num livro, numa cartilha. A catequista dela, com 
a Bíblia, indicou as letras e ela começou a juntar as 
letras, e foi o único livro que teve na vida dela. Minha 

27 

avó sabia a Bíblia de cor e salteado, e com ela aprendeu 
a ler e a ensinar os filhos. Por isso meu pai sabia ler, 
entrou na escola mais tarde, mas não chegou a terminar 

o primário.

Eu começava, abandonava, e só terminei com 15 
anos. Naquela época o curso primário era de 5 anos, 

mas eu fiz mais um ano complementar. Vendo o ensino 
hoje, vejo que o meu primário foi superior ao 1' grau de 
hoje, a maioria das coisas que sei aprendi naquela época. 
Comecei o ginásio de dia, mas depois eu consegui um 
emprego na loja Alagoana, um armarinho onde se 
vendia renda, fecho eclair ... Comecei então a estudar à 
noite no Liceu, fiz o ginásio em 4 anos e depois passei 
para o 2
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grau, onde só fiz o 1' ano ... 

Nessa época o salário mínimo não devia ser tão 
ruim, porque nessa loja a gente assinava o salário 
mínimo, mas ganhava metade, e mesmo assim já era 
uma ajuda. 

Inquérito no bairro 

Em 1956 encontrei a Conceição que tinha sido 
doméstica e agora trabalhava numa gráfica. Ela 
passava na loja para comprar alguma coisa e 

conversava comigo. Perguntou onde eu morava, quanto 
eu ganhava, quantos irmãos tinha ... Comecei a contar, 
e ela perguntou: ''Você conhece algum movimento de 
jovens?" "Conheço nenhum", respondi. Aí ela continuou: 



29 28 

"Eu pertenço ao movimento da JOC e estamos fazendo Conceição explicou que a pesquisa estava sendo

um inquérito sobre o trabalho do menor: Por que os feita no Brasil inteiro e que a direção nacional da JOC

menores deixam a escola para trabalhar? Toda essa ia fazer um apanhado geral, mandar para o Ministério

questão aí". Então ela perguntou se eu não queria fazer da Educação e exigir uma reforma no ensino. Era

esse inquérito lá no meu bairro. Eu respondi que topava. preciso que a escola se preocupasse em preparar o jovem

Então ela disse: ''Você convida umas amigas suas, a para a vida, o que ela não vinha fazendo.

gente faz uma reunião e conversa sobre isso. Vocês Já pensou, a gente contribuir para reformar o
começam a fazer o inquérito no bairro ... " ensino no Brasil? Eu me sentia a cada dia mais

Eu chamei então seis amigas do bairro e a reunião orgulhosa, maravilhada com esse Movimento.

foi lá no Lactário - um posto de saúde. Fizemos a Em João Pessoa a pesquisa foi feita em 12 bairros. 
primeira reunião e a Conceição começou dizendo: "No Num encontro com a equipe diocesana da JOC, presente
momento em que estamos nos reunindo aqui, no mundo Dom Fragoso, na época assistente da JOC, disseram
inteiro outros jovens estão se reunindo também e que era preciso devolver os resultados da pesquisa ao
discutindo sobre a vida deles. Porque ª JOC é um pessoal que tinha participado. No nosso bairro tínhamos
movimento internacional." Fiquei impressionada! que ir à escola falar com a diretora para convocar os
Muito orgulhosa em estar participandº! Ela continuou: professores e nós convocarmos as famílias pesquisadas,
"Agora nós vamos ler a oração jocista, rezar e pensar os jovens e os pais para uma reunião com debates, onde
em todos os jocistas do mundo inteiro que neste 

todos se dessem conta dos problemas em que vivem os 
momento também estão reunidos nos seus países . 
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Começamos a fazer a pesquisa no bairro. Fomos a 
100 casas. A gente conversava com o jovem que tinha 
saído da escola, se estava trabalhando ou não, se a 
escola o preparou para aquele trabalho ... E assim, 
juntando as informações, preenchemos aqueles 
formulários todos. 

A escola não prepara para a vida 

Fomos à escola e marcamos o dia da reunião. A 
diretora convocou os professores e nós nos 
encarregamos de levar todos os que foram pesquisados. 
Preparamos o debate com Dom Fragoso e nos 
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despedimos, certos de que ele iria conosco. "Não, eu 
não vou ... " disse ele. "Quem fez a pesquisa no bairro? 
Quem conversou com o pessoal e levantou todos os 
dados? Foram vocês. Logo vocês estão preparados para 
fazer o debate, não eu. Pode acontecer que a diretora e 
os professores estranhem, então vocês têm que se 
preparar". 

Foi assim que eu e o Elias, que também era do 
mesmo bairro e fizera a pesquisa com os rapazes, fomos 
falar com a diretora como responsáveis pelo debate. No 
dia, lá estávamos nós, o auditório do grupo escolar cheio. 
A diretora nos chamou, a nós dois: ''Venham cá". Levou 
a gente lá atrás. "Quem é que vai orientar o debate?" 
Eu respondi: "Nós dois". A mulher saltou: "Se eu 
soubesse que eram esses pés de chinelo que iam orientar 
o debate eu não teria convocado os professores.
Imaginem, isso é uma irresponsabilidade!"

Preparados pelo Padre Fragoso, já esperávamos 
a reação. Ele foi muito sábio porque se não estivesse 
prevenida eu tinha desmoronado na hora ... 
Respondemos, seguros: "poderia ter vindo Dom Fragoso 
ou outra pessoa que entendesse muito, mas quem fez a 
pesquisa fomos nós, pesquisamos 100 famílias do bairro, 

elas estão aqui e nós conhecemos o problema, porque 
conversamos e anotamos. Estamos preparados para o 
debate". 

Eu, na época, banguela, um troço ... Elias também, 
que trabalhava numa padaria, muito simples. 
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Enfrentamos e fizemos o debate. Foi muito interessante, 
com muito ataque e muita defesa dos professores e da 
diretoria. Eles se sentiram como se fossem culpados, 
porque os pais diziam: "tem dia que eu não tenho 

duzentos reis para comprar pão, como é que vou mandar 
meu filho à escola?" "Cada um tem um livro diferente, 
o livro deste ano não serve para o irmão no próximo
ano, e tem a exigência do uniforme ... " Os pais falavam
e a diretora e os professores se defendiam. Começamos
a chamar os jovens para dar depoimentos: até que ponto

a escola preparou para a vida ... que dificuldades
encontravam na vida depois de ter deixado a escola ...

A virada na vida - descobertas e conversão 

Eu gostaria de situar o tipo de consciência que eu 
tinha nessa época, e a motivação de fé que me chegou 
depois. 

Minha fé era a fé tradicional da minha avó, que 
contava histórias da Bíblia. Ela era profundamente 
religiosa, e o meu pai também. Mas, quando cheguei à 
adolescência entrei em crise com a religião. Era mais 

uma revolta, por causa da situação de pobreza em que 
eu vivia. Eu tinha vergonha de viver naquela pobreza, 
como toda adolescente que deseja ter roupa isso e aquilo ... 

Quando encontrei a JOC, a Conceição partiu da 
minha vida, das minhas preocupações, das minhas 
angústias e me levou a agir, me levou a participar do 
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inquérito sobre o trabalho do menor, do debate na escola
e depois me levou a um encontro. Era o encontro mensal 
da JOC no Colégio da Sagrada Família, em J aguaribe, 
estando presente o assistente da JOC, padre Everaldo 
Peixoto Vasconcelos, e todo o pessoal que participou do 
inquérito nos bairros, para fazermos uma avaliação de

como foi o trabalho, o levantamento dos dados, a

devolução desses dados, o debate nas escolas .. Porque

o que eu fiz foi feito também em 12 bairros.

Até então eu tinha uma consciência ingênua, 
somente uma revolta contra a pobreza. Não tinha 
consciência alguma da dimensão do problema social, 
nenhuma consciência de classe ou política ... Nem eu 

nem a maioria. 

Esse encontro foi para mim a grande descoberta. 
Eu descobri o que significava aquela revolta que eu 
tinha contra a minha situação e contra os meus pais -
"que eu nunca deveria ter nascido" - porque não queria

viver naquela miséria. Descobri então que 100 famílias 
no meu bairro, que foram pesquisadas, tinham os 
mesmos problemas que eu. Descobri que muitos viviam 
na mesma situação, que o problema não era individual, 
mas coletivo. Eu, com uma revolta tão grande contra 
meus pais, quando eles não são culpados, porque senão 
todos os pais tinham que ser culpados de fazer os filhos 
nascerem para viver na miséria. Essa foi uma 
descoberta tão grande, tão forte, que eu não podia deixar 

de pensar! 

Como na JOC tudo tinha que passar por uma

reflexão evangélica, lá veio o Pe. Everaldo ajudar a

gente a refletir sobre toda a realidade que conhecíamos 
- os fatos e os dados que anotamos no caderninho.

Era época da Quaresma e da Semana Santa. Pe. 
Everaldo pegou toda aquela realidade que tínhamos 

avaliado e nos fez refletir dentro do mistério da morte

e ressurreição de Cristo: "A gente está acostumada a

pensar que Cristo nasceu há 2000 anos, que não tem 
nada a ver com a vida da gente, mas o Cristo continua

nascendo hoje e sofrendo, a morte dele continua

acontecendo hoje na vida de todos esses jovens e dessas 
famílias que vocês trouxeram aqui através desses fatos. 
Mas esta morte não ficou só na morte. Cada vez que

vocês lutam - o próprio inquérito que vocês fizeram, os 
debates,. esse esforço para tomar consciência dos 
problemas e buscar soluções - tudo isso significa uma

atualização da ressurreição de Cristo. Assim como 
acreditamos que a morte de Cristo continua

acontecendo hoje atualizada na vida do povo, a

ressurreição também, quando se faz uma ação para sair 
dessa morte e alcançar uma situação melhor." 

Aí, para mim foi uma revelação enorme! A tal ponto 

que cheguei em casa, pequena, cheia de gente, não queria

conversar com ninguém, me deitei e me cobri com um 
lençol para ninguém me interromper na minha reflexão, 
porque eu não queria deixar de pensar ... Para ninguém 
falar comigo fiz de conta que estava dormindo ... 
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Aquela fé tradicional e aquela revolta que eu

sentia, eu superei. O processo começou aí. Eu, que

pensava que a vida era só o presente sem esperança

nenhuma de mudança, descobri que estava num

movimento nacional, internacional, que aquela situação

que encontramos na pesquisa ia para uma Equipe

Nacional, para pressionar o Governo e tentar provocar

mudanças, que esse movimento também estava no

mundo inteiro, que os jovens estavam se encontrando

para buscar saídas ... Descobri que isso era atualizar a

ressurreição de Cristo, e que eu tinha que ter esperança! 

A partir daí veio uma motivação religiosa muito 

grande em mim. Não era uma motivação de classe, nem
política, era religiosa mesmo. Voltei para a minha fé,
muito consciente e, ao invés de ter revolta, eu tinha
orgulho de pertencer a uma classe pobre, porque se eu
não fizesse parte dessa classe eu hoje não teria essa 
sensibilidade e não poderia fazer nada. Ao contrário de 
ter vergonha de ser pobre, comecei a assumir esta 
condição com orgulho. 

Eles marcaram minha vida 

Uma intervenção que eu não posso esquecer nunca. 
Na época em que eu estudava à noite, sonhando em poder 
me formar para conseguir um bom trabalho e sair da 
miséria junto com a minha família, Conceição veio a mim: 
''Você está trabalhando de dia e estudando de noite no 
maior sacrifício ... " Ela tinha razão: eu saía do trabalho 
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sem jantar, chegava em casa às 11 horas da noite 

cançada, às vezes não encontrava o que comer, passav� 
necessidade ... E ela continuou: "pode ser até que você 
consiga se formar, consiga um bom emprego e possa 

resolver o seu problema. Mas se você conseguir tudo isso 
você resolve o SEU problema. Você pesquisou 100 
famílias que vivem a mesma situação; naquele encontro 
na Sagrada Família você viu que em todos os bairros 
pesquisados em João Pessoa há famílias que vivem a 

mesma situação. Se você tiver acesso ao resultado do 
que está sendo pesquisado no Brasil inteiro através da 

JOC nacional, você irá ver que o Brasil inteiro está 
vivendo o mesmo problema que você." Aí ela diz assim 
para mim: "Qual é o bem maior? Você continuar

estudando e resolver o seu problema, ou você se juntar 

com os que estão vivendo o mesmo problema e todos 
saírem dessa situação, não só você, individualmente. 
Você vai ter que fazer uma opção ... buscar uma saída 

individual ou uma saída coletiva." Continuou ainda: "isso 
é o que se chama consciência de classe operária. Você 
está buscando uma promoção individual, a que você tem 
direito porque é livre, mas nós temos que buscar a 

promoção coletiva da classe operária." 

Padre Everaldo foi quem deu o toque de uma 

eva�gelização encarnada na vida. Conceição foi o toque 
da dimensão coletiva que, na época, a gente chamava 

de promoção coletiva, a consciência operária que a JOC 
nos deu muito. 
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Já falei sobre o Pe. Fragoso e quero acentuar que

foi fundamental a sua atitude educadora, de não ir no 

lugar da gente. Ele perdia tempo preparando junto e

na hora éramos nós que íamos. Eu me apropriava do 

conteúdo e da metodologia e não ficava dependendo

dele. Passava a ser sujeito das questões. Naquele caso 

do debate na escola ele me preparou psicologicamente

para eu não desmoronar nem abaixar a cabeça. 

Outro que me marcou muito foi Cardijn. Nós

tínhamos na JOC aquilo de ler um livro cada mês, e a

Conceição me fez ler a "História de Cardijn, fundador

da JOC", a "Hora da Classe Operária" e "O jovem

trabalhador, a jovem trabalhadora diante da vida". Os

livros me marcaram profundamente, sobretudo a

história de Cardijn. O seu juramento diante do pai 

doente, quando jurou dar a vida pela classe operária

assim como o pai dera a vida para ele ser sacerdote.

"Juro dar a minha vida para salvar a classe operária".

Quando li isso, eu disse: "o caminho é esse, fiz uma 

opção radical, abandonei tudo, inclusive o estudo,

porque achava que era promoção individual. Além disso,

estava perdendo tempo, eu devia era sair lutando para 

convencer e organizar os jovens a lu t a rem

coletivamente ...

Quando eu estava na JOC Nacional, uma pessoa 

que contribuiu muito para minha formação foi o Padre

William Silva, de Minas Gerais, na ocasião assistente

nacional. Terezinha Chaves era a presidente nacional
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da JOCF e eu substitui Erothides Cavalcante no Serviço 

de Edições e Livraria.

Como eu fazia parte da Equipe Nacional, todos os

dias nós tínhamos uma hora para estudar juntos (o que

já era feito antes dele). Pe.William dava aulas para nós.

Fez um Curso de Teo l ogia ; ele dizia q u e  nós

precisávamos de uma formação de teologia sólida 

porque o Brasil estava num processo de conscientização 

muito grande, de politização , po r  influência do 

Movimento de Educação de Base-MEB, da JUC e

também da revolução de Cuba. A gente começava a 

questionar tudo, o inquérito ... que a JOC estava muito 

reformista ... A JUC vinha com o "ideal histórico", e no 

Encontro do AEIOU (JAC,JEC,JIC, JOC,JUC) a gente

se considerava refo rmist a  ... Pe. William ficava 

angustiado, porque estávamos dando um salto e não 

tínhamos formação teológica para sabermos nos situar

dentro disso sem perder a fé ... Foi um curso muito bom

que nos ajudou a ter um embasamento maior. 

Pe. William também ensinou a gente a estudar.

Não me esqueço nunca: ''vamos pegar o capítulo de um

livro e descobrir qual é o objetivo principal do autor". A

gente lia o capítulo todinho, se não entendia lia de novo,

até ser capaz de tirar dali o objetivo que o cara tinha.

Depois, que idéias chaves ele desenvolveu para alcançar

aquele objetivo. Então nós, depois de ler aquele capítulo,

tínhamos que ser capazes de construir o esquema original 

do autor: a idéia principal, o objetivo principal, que idéias
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desenvolveu para atingir aquele objetivo. Ele dizia que

não tínhamos formação para saber o que líamos. ''Você

pode ter uma memória fantástica, mas ser um

papagaio ... " Eu tinha uma tal memória que eu lia um

livro e era capaz de contar tudo que lia ... e ainda tenho ...

''Você tem que ser capaz de dissecar, de refletir,

ter uma atitude crítica, as suas próprias idéias. Se não

você repete o que o outro diz, é um papagaio". Isso que

ele nos ensinou marcou muito.

Outra coisa também era o jornal "Juventude

Trabalhadora" que, desde o começo da JOC, eu lia antes

para discutir com os jovens. Quando cheguei ao

Nacional, eu tinha que elaborar artigos para o jornal e

elaborar o Boletim. Eu não sabia, não tinha facilidade

de escrever ... mas Pe. William mandava refazer, eu

refazia, três, quatro vezes, até ser publicável. E assim

a gente aprendia a escrever.

Pe. William foi fundamental, me ajudou muito,

como professor, como mestre. Ele escreveu um livro

sobre a oração jocista: "Deus na vida operária", uma

reflexão sobre cada frase. 

A JOC, para mim, foi a escola que me ensinou

tudo: a ler, a escrever, a redigir um telegrama, até o

valor dos alimentos, tudo, qualquer coisa em relação à

vida ... 
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Fidelidade ao longo da vida

Em 1957, um ano depois de aderir à JOC, me

tornei dirigente da Federação de João Pessoa, depois

de Conceição. Em 1959 fui chamada a substituir Dolores

Borges na Equipe Regional do Nordeste e, em 1960,

passei a dirigente nacional até 1963. Um mês antes do

golpe militar, em 1964, fui convidada para ser

missionária na Colômbia, uma "extension worker"

(extencionista) como eram chamados os propagandistas

internacionais da JOC. Em 1966 a JOC Internacional

me chamou e fui responsável por todos os "extension

workers" do mundo inteiro - África, Ásia e América

Latina - até 1969. Desta data até 1971 fui vice

presidente da JOC Internacional.

Deixei, então, a JOC e voltei para o Brasil em 31

de dezembro de 1971. Em Recife fui trabalhar numa

fábrica de biscoitos. Entrei para a Ação Católica

. Operária - ACO, movimento de adultos. De 1975 a 1979

fui vice-presidente do MMTC - Movimento Mundial

dos Trabalhadores Cristãos. 



JOAQUIM ACCIOLY DA SILVA 

Accioly foi "fisgado,, pelo Movimento 

jocista em Belém, Pará, em 1952 e

levou com ele para a JOC seus 
companheiros de "gandaia". Sua vida 
mudou. De militante de base passou 
a atuar em nível Regional e Nacional. 
Em 1961, como presidente nacional 

da JOC, organizou o 1
° 

Congresso 

Nacional de Jovens Trabalhadores. 

Nasci em uma família católica praticante. Aos 8 
anos fiz primeira comunhão e, antes de completar 9 

anos,já era coroinha em uma capela dedicada a Nossa 
Senhora Mãe da Divina Providência, onde ajudava a 
missa diariamente, às 6 horas da manhã. Ali permaneci 

até os onze anos. Em fins de outubro de 1946 resolvi 
entrar para a Escola Apostólica dos Padres Barnabitas, 

preparatória para uma futura entrada para o 
seminário, se tudo corresse bem. 
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Acontece que, passados 3 anos, a ilusão acabou e 
eu voltei para casa, logo depois de completar 14 anos. 

O trabalho e a profissão 

Nessa oportunidade comecei a trabalhar como 
ajudante de pedreiro e, depois, como ajudante de pintor 
de paredes. Meses depois, um tio resolveu levar-me para 
o seu trabalho, onde aprendi e passei a trabalhar na

profissão de relojoeiro. Ainda não era um grande
profissional, mas já estava entre os bons e ganhava
bastante bem. Tinha, então, mais dinheiro para farras.

O trabalho era no centro da cidade e eu dependia 
de condução para ir e voltar. Corno era costume na 

época, o comércio em Belém, devido ao calor, fechava 

por um período de duas ou três horas, e isso permitia ir 
almoçar em casa - mais ou menos meio hora de ônibus 
- e voltar ao trabalho.

Minha vida se resumia a trabalho - e trabalhava 
muito - e farra - divertia-me muito também - era um 
dos reis da "gandaia", eu e meu grupo formado por 15 

rapazes, todos na faixa de 16 a 19 anos, e era eu quem 
"dava as cartas". 

Eis que sou fisgado pela JOC 

Num belo dia, no início de 1952, por volta de 18:30, 

deixei o trabalho e dirigi-me ao ponto final do ônibus. 
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À minha frente estava um jovem negro que vestia roupa 
branca. Enquanto o ônibus não chegava puxou conversa 
e contou que trabalhava numa firma que comercializava 
produtos da região e vendia para o interior e para a 
capital produtos que importava do país e do exterior. 
Eu acabei lhe contando o que eu fazia. O ônibus chegou 
e acabamos sentados juntos e fomos conversando sobre 
quase tudo: trabalho, esporte, família, amigos etc. 
Acabou perguntando o meu nome e me disse chamar
se Nabor. Despedimo-nos quando ele ia descer do 
ônibus, uns 3 pontos antes daquele em que eu desceria. 

Por coincidência (?) no dia seguinte, quando 
cheguei ao terminal do ônibus, ao fim da tarde, ele 
chegou logo em seguida e conversamos, viajamos 
conversando ... e no outro dia, novamente, ele chegou 
antes de mim ... e no outro eu cheguei logo à frente dele ... 
e conversamos ... conversamos ... conversamos ... 

Passado algum tempo, um belo dia ou uma bela 
noite, ele esqueceu-se (?) de descer no seu ponto e só 
desembarcou do ônibus quando eu desci na minha rua 
e, como não tínhamos terminado o assunto da conversa, 
veio caminhando até a porta da minha casa, onde, após 
um resto de papo, tomou um copo d'água e foi para sua 
casa. 

E os encontros continuaram. Depois, por várias 
vezes, após o jantar, veio a minha casa para conversar e 
conhecer meus amigos. Essas conversas muitas vezes iam 
além das onze horas da noite, especialmente às sextas-
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feiras ou aos sábados, quando adentravam a madrugada, 
e isso acabava prejudicando a nossa saída para a farra. 
Os ônibus em Belém só circulavam até as 23:00 horas. 
Depois disso só o ''bacurau", de hora em hora. 

Quando descobrimos que ambos éramos torcedores 
do Paissandu (clube de futebol de Belém), foi outra razão 
para mais conversa. Às tardes de domingo juntava-se 
em minha casa um grupo de uns oito torcedores e íamos 
para o estádio, e N abor junto. O estádio ficava a menos 
de 200 metros da minha casa. Lembro-me que, em nossas 
conversas, por várias vezes, ele usou a frase: "Accioly, 
essa turma que anda contigo pode caminhar para o bem 
ou para o mal. Só depende de ti." 

O primeiro contato com o Movimento 

Passado quase um ano de conversas e bate-papos, 
um dia ele me convidou para uma festinha que uns 
amigos dele iam fazer numa tarde de domingo, daí a 
umas três semanas. Era o mês de janeiro de 1953. Não 
tive condições de dizer não. Aceitei o convite. 

No dia marcado, mal acabei de almoçar ele 
apareceu para me buscar. Fui e levei mais dois rapazes 
daqueles que faziam parte do meu grupo (Antônio e 
Babá). A coisa ficou um tanto difícil quando vimos que 
tudo ia acontecer no salão da igreja do bairro de 
Canudos. Havia um grupo de 40 rapazes, nenhuma 
mulher, a maioria na nossa faixa de idade e apenas 
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alguns poucos mais velhos. Mais tarde fiquei sabendo 
que se tratava de uma Assembléia Geral da JOC. 

Iniciou-se na hora marcada, em ponto, 4 horas da 
tarde. Uma oração, um canto muito animado (Iucaidi
Iucaidá ... ), alguém contou uma história sobre um 
aprendiz que havia se acidentado no trabalho e não 
tinha carteira assinada, por isso estava sem direitos. 
Foi pedida a opinião dos presentes, muitos falaram. 
Tudo demorou talvez uma meia hora; depois outro canto 
"Mocidade das terras brasileiras", algumas 
brincadeiras, em seguida o compromisso de dois novos 
jocistas diante da bandeira da JOC, o hino da JOC, um 
pedaço de bolo, um refresco e tudo acabou às 5:40 da 
tarde. Nabor nunca me havia falado em JOC. 

Depois que a assembléia acabou ainda ficamos à 
frente da igreja conversando sobre o acontecido, por 
mais de uma hora. Eu e meus companheiros gostamos 
da reunião, já queríamos saber quando seria a próxima 
e o nosso amigo N abor prometeu convidar-nos. 

Assim comparecemos às Assembléias Gerais, de 
fevereiro (eu e mais o Antônio), de março (eu e mais 
três: Babá, José e Dirceu), de abril (eu e mais o Dirceu). 
Ao término da Assembléia Geral de abril, em particular, 
me foi perguntado se eu não gostaria de pertencer de 
modo mais efetivo àquele grupo de jovens trabalhadores 
que faziam parte da JOC. Eu disse que sim. Então me 
foi explicado que eu deveria, na próxima Assembléia, 
fazer meu compromisso jocista e depois me foi indicado 
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que um jocista se comprometia a rezar todos os dias a 
oração jocista, nunca faltar às Assembléias, contribuir 

mensalmente com 1/240 avos do salário para 
manutenção da organização, participar da venda, de 
porta em porta e aos companheiros de trabalho ou do 
bairro, do jornal Juventude Trabalhadora e, uma vez 
por ano, no mês de abril, deveria contribuir com um 
dia de salário para divulgação da JOC no Brasil e no 
mundo e que, além disso, devia conversar com meus 
amigos sobre o caso que fosse contado e discutido em 
cada Assembléia. 

O compromisso jocista 

Eu topei a parada. Em maio de 1953 fiz o 
compromisso jocista. Nessa assembléia trouxeram a 
notícia de que estavam precisando de 500 jovens 
(rapazes e moças) para serem preparados para 
trabalhar na assistência aos peregrinos durante o IV 
Congresso Eucarístico Nacional que seria em agosto 
na nossa cidade. Quando N abor deu o seu nome eu 
também dei o meu e durante várias noites, após o 
trabalho, fui ao Seminário Arquidiocesano, no centro 
da cidade, para aprender o que deveria fazer durante o 
Congresso. Enquanto isso, agora com menos freqüência, 
mas pelo menos duas ou três vezes por semana, N abor 
me encontrava. Participei das Assembléias Gerais de 

junho e julho desse mesmo ano. 
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Na assembléia de julho foi avisado que num dos 

dias do Congresso Eucarístico haveria uma grande 

concentração de jocistas de todos os bairros da capital 

e de algumas cidades do interior. Deveriam comparecer 

também o Presidente Nacional da JOC, a Presidente 

Nacional da JOCF e o Assistente Nacional. 

O retorno à prática religiosa 

Ainda em julho, logo no início, fui convidado por 

N abor para participar da organização das Jornadas 

Eucarísticas que seriam realizadas na periferia dos 

bairros para mobilizar as pessoas para o Congresso 

Eucarístico. Eram dois dias em visita às casas das 

famílias para convidá-las a participar da jornada que 

acontecia alí próximo, geralmente no campinho de 

peladas ou na praça , quinta, sexta e sábado. Havia 

palestras, reuniões em grupos e muito canto e, no 

sábado, dois ou três padres para atender a confissões. 

Terminava tudo com uma missa no domingo. 

Não restava mais tempo para a gandaia. Participei 

de seis jornadas - numa delas acabei me confessando e 

comungando, o que não fazia havia mais de quatro anos. 

Voltei a ir à missa aos domingos e de vez em quando 

comungava. 
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A confraternização jocista 

A confraternização jocista que aconteceu durante 
o Congresso reuniu o pessoal da JOC masculina e
feminina. Era muita gente, foi uma festa só.

Estiveram em Belém para o Congresso Eucarístico 
dirigentes e o assistente da JOC nacional, dirigentes 
da JOC de Santarém, Bragança, São Luiz do Maranhão 

e Manaus. Das reuniões havidas com a presença do 
Nacional foi programado para julho de 1954 a realização 
de uma semana de estudos com o objetivo de articular 
a JOC e a JOCF em nível regional. 

A equipe de militantes 

No início de setembro de 1953, algumas semanas 
após o Congresso Eucarístico, fui procurado por N abor e 
Manoel Rocha, respectivamente secretário e presidente 
da seção jocista que eu freqüentava e que estava sediada 
na Paróquia de São José de Queluz. Convidaram-me para 
integrar a equipe responsável pelas atividades da JOC 

naquela paróquia. Depois de relutar um pouco, acabei 
aceitando e numa 4" feira do mês de setembro compareci 
pela primeira vez a uma reunião que - depois vim a saber 
- era da equipe de militantes, onde fui recebido e me foi
comunicado que eu já me encontrava preparado para
participar daquela reunião e que as responsabilidades
agora eram bem maiores. Uma das primeiras coisas que
me perguntaram foi sobre quais os jovens trabalhadores
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que eu considerava verdadeiramente meus amigos de 
fato. Eu indiquei o meu grupo de 15 jovens, meus 
companheiros das farras, dos quais Antonio, Dirceu, José 
e Babá eram jovens trabalhadores e já haviam 
participado de Assembléias Gerais, e apenas o Feném 
era estudante. 

Disseram-me que eu era responsável por esse 
grupo. Devia levar esses meus amigos a conhecer e amar 
o Cristo que eu havia descoberto e que já tinha algum
sentido na minha vida, e levá-los a descobrir os seus
compromissos com a classe operária. Lembro ainda que
afirmei: "eu não estou preparado para isso, ainda
preciso aprender muito", e me responderam: "na JOC
ninguém nasceu sabendo. Aqui se aprende fazendo. Vai
à luta que daqui a pouco você é mestre".

E assim foi. Logo em dezembro de 1953 achei que 
já era tempo de começar um núcleo no bairro da Boa 
Vista e para isso usei como ponto de encontro um salão 
da Escola Nossa Senhora da Providência onde eu havia 
estudado. Isso foi muito bom. Nessa paróquia eu era 
apenas propagandista. 

E o meu grupo da gandaia conheceu a JOC 

Aos poucos, todo o grupo de 15 jovens veio 
participar da JOC, sendo que 4 deles, Antônio, Dirceu, 
Babá e Paulo, chegaram a ser militantes e dirigentes 
jocistas. 
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Nesse meio tempo, Manoel Rocha, o Maneco, foi 
nomeado presidente da JOC Arquidiocesana, deixando 
a presidência da seção jocista. Nabor assumiu a 
presidência e devia ser escolhido um novo secretário. 
Fui eu o escolhido e assumi a secretaria da seção, cuja 
posse era simbolizada pela entrega da chave do armário 
de duas portas onde eram guardados a bandeira os 
.

' 

hvros, os cadernos de anotação das reuniões e o livro 
de atas. 

A importância do militante jocista 

Para minha surpresa, quando, por curiosidade 
peguei para ler os livros de atas e os relatórios de 
reuniões, encontrei lá a história da minha vida desde 
aquela tarde em que pela primeira vez encontrei o 
Nabor na Av. Portugal. A cada semana ele havia 
prestado contas dos contatos que teve comigo, de tudo 
que me propôs, das visitas à minha casa, dos jogos de 
futebol e de como me levou a redescobrir Jesus Cristo 

,

a Vida Operária e a assumir o compromisso jocista. 

A Federação da JOC e o Regional Norte 

Em fevereiro de 1954 participei do retiro no 
carnaval e, em julho do mesmo ano, da 1" Semana do 
Regional da JOC realizada em Belém. Eram 25 pessoas 
ao todo. Vieram representantes de Manaus, Bragança, 
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Santarém, e nessa ocasião foi criada uma comissão 
provisória do Regional Norte composta por Carlos 
Bentes - JOC masculina, Carmela Barroso - JOC 
feminina e Pe. Paulo Leite como assistente. 
Representando a JOC nacional estiveram presentes 
Joaquim Arnaldo e Marieta, do Rio de Janeiro que ia 
trabalhar em Macapá. Logo em seguida, com o 
casamento de Maneco, fui escolhido para presidente 
da Federação e secretário do Regional N arte. 

Em julho de 1955, foi realizado, ainda em Belém, 
o 2

º 

Encontro Regional da JOC e JOCF, presentes as 
mesmas dioceses - Belém, Bragança, Santarém e 
Manaus. Compareceram cerca de 50 dirigentesjocistas. 
Do Nacional vieram Tibor Sulik, D alva Magalhães e 
Pe. Oscar Melanson. 

Com a morte de Carlos Bentes, em outubro de 
1955, fui indicado para assumir a presidência da JOC 
regional, num momento difícil em que cumpria o serviço 
militar obrigatório e do qual devia ficar livre só em 
dezembro. Ocorre que em 11 de novembro, devido ao 
levante militar chefiado pelo General Lott, então 
Ministro do Exército, é suspenso o licenciamento de 
todos os componentes dos núcleos de base das unidades 
militares e este era o meu caso. Só consegui me ver 
livre do Exército em 1' de março de 1957. 
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Presença em nível regional e nacional 

Com licença no quartel, compareci em 1956 ao 
Encontro Nacional da JOC em Pedro Leopoldo-MG, 
próximo a Belo Horizonte, acompanhado por Carmela 
e Pe. Paulo Leite. 

Emjulho desse ano, realizou-se o Encontro Regional 
em Bragança-PA. Em março e abril de 1957, logo após 
ter sido liberado como permanente, visitei todo o Regional 
Norte. Fiquei 10 dias em Manaus visitando todas as 
seções e núcleosjocistas, fizemos um dia de estudos num 
fim de semana e ajudei a preparar o Encontro Regional 
de julho. Fui depois à diocese de Parintins onde iniciamos 
a JOC e lançamos a semente da JOCF. depois firmada 
por Terezinha Pereira. Em seguida, numa semana em 
Santarém, visitamos as seções e núcleos jocistas e 
fizemos um dia de estudos no fim de semana. Em 
diversas outras cidades da região, como Macapá, Óbidos, 
Alenquer, Abaetetuba, Cametá, Capanema, Castanhal 
lançamos as bases da JOC. 

Ainda em 1957, Carmela, Pe. Paulo Leite e eu 
participamos da Peregrinação Jocista a Roma e fizemos 
um estágio na França, Espanha e em Portugal em 
contatos com a JOC desses países. 

Ao voltar de Roma, fomos a Teresina-PI, onde nos 
apresentamos ao Arcebispo, Dom Avelar Brandão 
Vilela, e falamos do nosso objetivo de começar a JOC 
naquela cidade. Dom A velar criou logo as condições 
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necessárias. Ali permanecemos por 15 dias e iniciamos 
núcleos jocistas em Teresina, Parnaíba, Campo Maior, 
Floriano, Amarante e Oeiras. Voltamos em fevereiro e 
junho de 1958 para firmar o trabalho e, já em julho de 
1958, o assistente e quatro recentes dirigentes da JOC 
e JOCF do Piauí participaram do Encontro Regional 
em Santarém. 

Em fevereiro e junho de 1958 passamos também 
em São Luiz do Maranhão para um trabalho de apoio à 
militância e aos dirigentes jocistas. 

Acompanhamos o desenvolvimento da JOC em 
Manaus, Santarém, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, 
Macapá e Serra do Navio. Acompanhou-nos nessa 
oportunidade Michel Moinet, missionário jocista 
francês. Em maio de 1958, participamos do Encontro 
Nacional em Paquetá - Rio de Janeiro. 

Convocação para o Nacional 

Em julho de 1958, ocorreu o Encontro Regional 
da JOC e JOCF em Macapá. Foi, então, constituída a 
nova equipe regional, com a indicação de Francisco 
Jacinto, de Teresina, como permanente, que assumiu 
em agosto, e mais Amaral, de Manaus, que assumiu 
em setembro, e ainda receberíamos a ajuda de um jovem 
dirigente de Minas Gerais, Francisco Geraldo Alves, 
que viria como missionário. 
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Participamos, em novembro de 1959, do Congresso 
Sul-americano da JOC e JOCF que se realizou em Lima, 
Peru. 

Em janeiro de 1960 passamos a integrar o Comitê 
Nacional da JOC, com Jurandir Tobias, Antonio 
Emanuel, Edson Rosseto, tendo o Pe. William como 
assistente. 

O jornal "Juventude Trabalhadora" era então 
editado como um tablóide de 8 páginas e uma edição de 
10.000 (dez mil) exemplares. A última edição sob nossa 
responsabilidade, a de novembro de 1961, teve 16 
páginas e uma tiragem de 48.000 exemplares. 

Enquanto permanecemos na Equipe Nacional 
acompanhamos os regionais da JOC no extremo Sul 
(Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e no Centro Oeste 
(Minas Gerais e Goiás). 

Ajudamos na preparação do 2
º 

Conselho Mundial 
da JOC realizado em Petrópolis-RJ em 1961 e, ao 
mesmo tempo, preparamos e presidimos o 1

° 

Congresso 
Nacional de Jovens Trabalhadores, que também se 
realizou no Rio de Janeiro. 

Começando uma nova vida 

Em dezembro de 1961, fomos convidados, Tibor 
Sulik e eu, pelo então Ministro do Trabalho, Dr. André 
Franco Montoro, para assessorá-lo no Ministério. 
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Depois de consultar a equipe nacional decidimos 
aceitar, visto termos sido liberados da permanência na 
Equipe. 

Em julho de 1962, convidado por Dom José Távora, 
fui para a sua Arquidiocese em Aracaju-Sergipe, para 
colaborar no trabalho do MEB (Escolas radiofônicas) e 
na formação dos sindicatos de trabalhadores rurais, na 
constituição de uma equipe de assessores para os 
sindicatos e para a educação política dos trabalhadores 
urbanos e rurais, através de cursos e treinamentos 
realizados pela Fundação Manoel Cruz que era mantida 
pela Arquidiocese. 

Em setembro de 1962 casei-me com Dionaura 
Camargo, que havia sido presidente nacional da 
Juventude Agrária Católica-JAC. Tivemos três filhos: 
Paulo Sérgio, engenheiro mecânico, hoje casado com 
Sheila e com um casal de filhos (Joyce, de 3 anos e meio 
e João Vitor); Daniela, bióloga, casada com Francisco 
e que tem três filhas (Tássia, com 8 anos, Bárbara com 
6 e Tamires com 4 anos) e Michel André, que faleceu 
com três anos e três meses. 

Em Aracaju fomos alcançados pelo golpe militar de 
abril de 1964, visto que o nosso trabalho incomodava 
demais a elite política e os grandes proprietários rurais, 
industriais e usineiros, e acabamos na prisão. Fomos 
postos em liberdade em 11 de julho de 1964, em face da 
imensa pressão organizada pela JOCI, a CISC 
(Confederação Internacional dos Sindicatos Cristãos) e a 
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CLASC (Confederação Latino-americana dos Sindicatos 
Cristãos). Fui libertado por volta das 15 horas e na mesma 

. ' 

n01te, carregando numa rural o que foi possível saímos 
eu, Dionaura_ e um filho para o Rio de Janei;o, para
re_começar a vida. A razão da pressa na saída de Aracaju
fo1 o fato de estarmos avisados de que a libertação era 
apenas para dar uma satisfação às pressões e que seríamos 
novamente presos. Soubemos depois que no dia 12 de julho 
os militares chegaram à minha casa para prender-me mas 
não mais me encontraram. 

E agora, o que fazer? 

Já em 1969 resolvemos voltar a estudar. Só 
tínhamos feito o ginásio. Fizemos então o curso de 
Madureza e em seguida o vestibular para 
Administração. Cursamos Administração e depois 
Ciências Contábeis. Fizemos, em seguida, o Mestrado. 
Depois nos bacharelamos em Direito. Lecionamos por 
cerca de 20 anos. Hoje nos dedicamos à advocacia cívil 
e, em particular, à advocacia trabalhista, mantendo 
escritório no Rio de Janeiro e em Niterói, onde 
residimos. 

Na Igreja, trabalhamos com comunidades de base 
Pastoral de Juventude, Pastoral Familiar, Cateques� 
de Adultos e na preparação de pessoal para a catequese, 
fazendo palestras aqui e ali. 
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O pouco tempo que nos sobra é para curtir os netos. 

Não posso, entretanto, deixar de dizer que a JOC 
e o método jocista foram a minha verdadeira escola, 
porque até os cursos superiores que fiz só cheguei a 
eles pela base que a JOC me deu. 

DAL VA MAGALHÃES 

"A JOC marcou minha vida para 

sempre" - diz Dalva, da JOC do Rio 

de Janeiro. Filha mais velha de uma 
família numerosa, ela assumiu cedo 

- com a morte do pai - a
responsabilidade do sustento da

família .  Filha de operaria,

participava com entusiasmo das

lutas da classe. Na JOC militou na
base como permanente, em âmbito

regional e nacional. Levou sua

experiência jocista, como educadora,

a diversos campos apostólicos e

profissionais.

Minha vida antes da JOC 

Nasci numa família operária, no Espírito Santo. 
Aos dez anos minha família migrou para o Rio de 
Janeiro, em busca de uma vida melhor. 
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Meus pais, Fernando e Ainzara, se casaram muito 
jovens e tiveram dez filhos. Dois morreram pequenos, 
ainda no Espírito Santo, por falta de recursos para 
tratar de sua saúde precária. 

No Rio a farm1ia encontrou dificuldade de adaptação. 
Fornos morar no Morro do Borel, na Tijuca. Conheci, desde 
então, a vida numa favela. Adoeci gravemente. Aos poucos 
fomos superando as dificuldades. Mudamos para 
Madureira e enfrentei a viagem de trem da Central, para 
continuar a estudar na Tijuca. 

Aos 16 anos abandonei os estudos, no ginásio, e 
fui trabalhar para ajudar nas despesas de casa. 
Havíamos nos mudado para o bairro de Cascadura para 
morar numa ótima casa própria, adquirida através do 
Instituto dos Industriários, hoje INSS. 

Pouco depois meu pai adoeceu de tuberculose, 
adquirida nas oficinas gráficas insalubres onde 
trabalhava duramente para nos sustentar, e morreu 
aos quarenta e dois anos de idade. 

Eu era a filha mais velha, a única que já 
trabalhava, e tive que assumir com minha mãe o 
sustento da família. Minha irmã caçula tinha, então, 
apenas dois anos de idade. Éramos oito filhos, vivos 
até hoje. 

Com a doença e o falecimento de meu pai, eu 
voltara à Igreja Católica, da qual havia me afastado no 
período da adolescência. Foi nessa época que conheci 
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na paróquia do Santo Sepulcro, em Cascadura, o grupo 
da Juventude Feminina Católica (JFC) da Ação 
Católica. Fiquei muito atraída, por ser um grupo de 
jovens simpáticas, passei a freqüentar as reuniões e 
logo me tornei catequista. Eu gostava muito de teatro, 
inventava urna porção de peças infantis e passei a 
movimentar a criançada e os vizinhos. 

Aos poucos fui promovendo o retorno das minhas 
irmãs e meu único irmão à Igreja, 

Meu primeiro emprego 

Quando precisei trabalhar, aos dezesseis anos, fiz 
um curso de datilografia intensivo e logo procurei 
emprego. Interessei-me por um lugar numa fábrica de 
brinquedos, no Engenho de Dentro, não muito longe da 
minha casa. Fiz o teste, fui aprovada, tirei a minha 
primeira carteira de trabalho (de menor) e comecei a 
trabalhar imediatamente no escritório da fábrica, onde 
permaneci por sete anos. Foi a primeira fase importante 
da minha vida.Naquela fábrica exercitei minha vocação 
de militante. 

Eu trabalhava no escritório, mas tinha contato 
diariamente com os operários, moças e rapazes, jovens 
em sua maioria. Eu falava com entusiasmo sobre a JFC, 
a Igreja, e fui percebendo como eles viviam sozinhos, 
após as oito ou dez horas dentro daquelas oficinas. 
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Passamos a nos visitar, aos domingos. Minha mãe 
continuava com seu estilo de vida do interior e acolhia 
como seus filhos os meus companheiros de trabalho. 
Eles se integraram à família. Eu cada vez me envolvia 
mais nas relações do mundo do trabalho. Passei a me 
preocupar com a saúde dos meus companheiros e a 
perceber as conseqüências das péssimas condições de 
trabalho. À hora do almoço, eu "fugia" do escritório e 
me juntava ao almoço de marmitas frugais, 
esquentadas num fogão a lenha, nos fundos da fábrica. 

Os homens e as mulheres trabalhavam 
desprotegidos: aspiravam poeira das máquinas 
lixadeiras e das lixas de mão; pintavam com tinta 
esmalte os brinquedos e móveis, não tomavam leite; 
alimentavam-se mal e eram maltratados pelos chefes, 
principalmente pelo patrão, hostil e ganancioso. 

As péssimas condições de trabalho, a distância, a 
penosa viagem de trem, as poucas horas de sono faziam 
com que vários adoecessem de bronquite asmática e 
tuberculose, sem contarem com o apoio da Previdência 
Social. 

Em casa, eu vivia o drama de meu pai doente. 
Esta situação me levava a querer fazer alguma coisa, 
mas não sabia o quê ... 
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A JOC na minha vida 

Conheci a JOC em 1950. Nesse ano eu fora 
representar a JFC da minha paróquia no Congresso da 
Ação Católica que se realizava no Instituto de Educação. 
Fui só, pois as minhas companheiras não se 
interessaram, apesar do insistente convite da nossa 
dirigente, Lourdes Ganzarolli. Ao entrar no Instituto, 
senti-me "perdida", com tantas portas, muita gente indo 
e vindo pelos corredores. De repente, parei numa porta 
entreaberta e empurrei-a timidamente. Só havia lá 
rapazes que discutiam com eloqüência. À entrada da 
sala, dois padres. Quando me viram, convidaram-me, 
amavelmente, para entrar e eu entrei. Apresentei-me 
e disse que estava procurando a JFC. Um dos padres 
disse: "é aqui mesmo. Estamos organizando a JOC
J u ven tude Operária Católica. Contei-lhes que 
trabalhava na fábrica e ambos me tranqüilizaram 
dizendo: é aqui a JOC. Esta turma aqui é da JOC 
masculina". Os rapazes riram e se apresentaram: 
Agostinho Rito, Zezé, Lourival, Joaquim, René e outros. 
Os padres eram: Monsenhor Távora e Padre Ítalo. 
Deixei o local entusiasmada, já pensando nos meus 
colegas de trabalho. 

Na reunião seguinte, na paróquia, comuniquei a 
novidade à equipe da JFC. Não houve aceitação. O 
termo "operário" não soava bem para aquelas jovens 
de bairro do subúrbio, mas longe das fábricas. Eram 
moças que trabalhavam no comércio, escritórios e 
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algumas ainda estudavam. Expliquei com orgulho queeu era trabalhadora, que meu pai era operário e,portanto, eu passaria para a JOC. Tive o maior apoio eestímulo da dirigente Ganzarolli.
Não me lembro muito bem como fui parar, pelaprimeira vez, na sede da JOCF, num velho sobrado naavenida Rio Branco. 
A partir daí, passei a apoiar ainda mais os meuscompanheiros da fábrica. Um dia, um deles me disseque fora procurado por um membro do �in�ica�o, q_uequeria desenvolver uma campanha de smd1cahzaçao,mas eles estavam com medo do patrão, temiam perdero emprego. Eu me ofereci. Procurei o Sindicato, assumia responsabilidade e passei a desenvolver a campanhana hora do almoço ou, após o expediente, no portão dafábrica. Fui repreendida pelo chefe que me ameaçou deme demitir como comunista. Eu freqüentava a sede daJOC e recebia apoio e orientação. Conseguimos quetodos se sindicalizassem e não fossem demitidos, porémcontinuou a perseguição a mim e aos operários.

Certo sábado, à tarde, houve uma reunião darecém-formada Federação da JOC do Rio. Comentei,na revisão de vida, toda a ação que eu estavadesenvolvendo no bairro e na fábrica. Após a revisãocom todas as jocistas presentes, houve a eleição paracriar o Comitê do Rio. Foi com grande surpresa que mevi eleita presidente. Minhas companheiras no Comitêeram Laura Monte Mór, Ely Lana, Yolanda Ribeiro e
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Hilda Haddad. Pouco nos conhecíamos, mas a interaçãofoi imediata. Algum tempo depois a JFC de Cascaduratransformou-se em JOCF. 
Com a eleição para a presidência da JOC minhavida mudou totalmente: eu deixaria a fábrica paraassumir a função de dirigente permanente, mas eucontinuei militando no bairro, como dirigente daFederação. 

A cada dia eu aprendia mais e me entusiasmava,visitando as paróquias, organizando novas seçõesjocistas, vendo aumentar o número de novos militantes.
O segredo do meu crescente ideal jocista estavanas nossas reuniões semanais na sede, já transferidapara a Rua São José 90. Naquelas noites, após otrabalho, Ely, Yolanda, Laura, Hilda e eu, com apresença do assistente, padre Ítalo, trocávamos nossasexperiências, planejávamos as atividades, cantávamos,rezávamos, refletíamos a ação à luz do Evangelho enos aperfeiçoávamos no método Ver-Julgar-Agir. Haviauma profunda fraternidade entre nós. Aprendemosjuntas a viver com maturidade para a vida toda.

Tínhamos também manhãs de recolhimento,retiros anuais, dias de estudo - fontes deenriquecimento espiritual e social, apoio para as açõesna vivência com a família, no bairro, no trabalho, passoa passo numa vida de cristãos engajados ecomprometidos com a realidade da classe trabalhadora.
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Embora em sedes separadas, havia muita uniãocom a JOC masculina. Os rapazes nos questionavam,mas eram nossos bons amigos e companheiros nastrocas de experiências, e havia uma perfeita integraçãoem nossa militância. Jovens, resultaram mesmo algunscasamentos. 

Jamais me esqueci do Joaquim Arnaldo, eleitopresidente na mesma época que eu, meu companheironas viagens para as seçõesjocistas e que me levava atéa minha casa, muitas vezes, quando voltávamos tardeda noite; o Lourival, temperamental, mas sempre nosentendemos muito bem; Jacques, aparentementeexplosivo, arrebatado, mas muito irmão,testemunhando o ideal jocista e o amor à classetrabalhadora; Juca, angustiado com a realidade dojovem operário, muito exigente no cumprimento dasações jocistas; Araújo que nunca se recusava a carregaros fardos mais pesados. A minha famíliajocista cresceumuito, não só ao nível de Federação do Rio, mas com aampliação da ação da equipe regional com Laura, oCarlos, eu e Pe. Ítalo.
Participei também da equipe nacional, vivendomais perto de Odette, Lenita, Zezé Moraes, Tibor e Pe.Melanson. Foi com esta equipe que tive a oportunidadede participar da organização do Encontro Mundial daJOC, em 1957, em Roma, divulgando e preparando asequipes do Pará, Maranhão, Ceará e Pernambuco,juntocom Tibor e Pe. Melanson.
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Denise chega ao Brasil
Numa madrugada, em outubro de 1953, fomos,Araújo, eu e outros dirigentes jocistas ao cais do portoreceber Denise Verschueren - a dirigente da JOC belgaque deixou seu país para se dedicar à JOC do Brasil,para mim uma nova irmã de fé e de afeto.

Um pouco de lembranças da JOC
do Rio de Janeiro 

Há muitos momentos a evocar, acontecimentosque testemunham ser a JOC verdadeira escola de vida.Para implementar a federação do Rio, mapeamosinicialmente toda a cidade e nos dividimos em áreasgeográficas: Centro, Norte, Central do Brasil eLeopoldina. 

Ação dos militantes dirigentes - Visitamos asparóquias, organizamos os grupos de jovens trabalhadores e realizamos assembléias desimpatizantes. Formávamos os comitês locais,preparávamos os programas, o jornalzinho (entreeles o "Para o Alto") e, sem dinheiro e sem conforto,muitas vezes, aos pares com a JOC masculina,vivíamos na base, formando a militância,realizando "pequenos milagres".
A JOC e o Congresso Eucarístico Internacional -Em 1955, este importante Congresso, realizado



no Rio, envolveu assistentes e jocistas dasnumerosas seções do Rio de Janeiro.Os militantesda JOC e JOCF estiveram num grande númerode fábricas e oficinas preparando os trabalhadorespara o Congresso. Foi uma verdadeira missão:muitos trabalhadores se batizaram, casaram, seconverteram ao Evangelho, participaram daprimeira eucaristia ...

Jamais foi esquecido o maravilhoso desfile jocistapelo centro da cidade rumo ao Aterro onde semontara o altar. Em outro momento, no estádiodo Maracanã, a JOC apresentou um jogo cênicosobre a classe operária e a Eucaristia, culminandocom a entrada de uma enorme cruz, construída ecarregada por jovens trabalhadores até o altar,para a missa campal.

Outros eventos inesquecíveis:
"Dia da Alegria" - um grande passeio realizadono Parque da Cidade. JOC/JOCF conseguiram acessão de vários bondes - ainda havia bondes noRio - que sairam da Central do Brasil para a Gáveaonde se realizaram brincadeiras, showsimprovisados e a "comum-união" - a comunhãofraterna e a refeição em comum, tudo com muitaalegria! 

Peregrinação a Aparecida do Norte em 7 desetembro de 1953 - um marco religioso quemobilizou a Rede Ferroviária Federal (Central do
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Brasil) que colocou à disposição dos jovenstrabalhadores cerca de doze vagões; diversasempresas de ônibus ofereceram gratuidade, lanchesforam oferecidos por empresas de alimentos. Esteevento teve grande cobertura jornalística.
Campanha da Saúde - Foi desenvolvido umgrande inquérito levantamento da situação dosjovens trabalhadores. O resultado foi apresentadono Teatro João Caetano, numa assembléia na qualtambém se encerrava o Encontro Sul-americanoda JOC/JOCF que se realizara em Petrópolis.

Congresso Mundial da JOC - 1957, em Roma - Osjocistas do Rio repetiram a ação desenvolvida paraa preparação do Congresso Eucarístico. EsteCongresso passou a fazer parte da minha vida.Eu decidira não ir, para dar oportunidade a outrajocista, pois já me sentia muito privilegiada portudo que recebera da JOC durante sete anos.
Trabalhei intensamente na campanha financeira,vendendo rifas, fazendo coletas nas igrejas etc. Nãosabia, porém, que Denise, a querida irmã, que seencontrava em Brüges, na Bélgica, fez lá igualmenteuma campanha para possibilitar a ida de uma jocistado Brasil. A premiada fui eu e tive que providenciar àspressas o passaporte e arrumar a malinha. Foi umadupla emoção: poder viajar e receber esta homenagemtão fraterna. Dessa forma. pude ver de perto e participardesse evento que jamais esquecerei. Fiquei feliz também
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com a realização do Congresso Brasileiro no convés do 
navio. 

É indescritível a sensação e tudo o que aconteceu: 
o intercâmbio com os jocistas do mundo inteiro, a
celebração na Praça São Pedro, a Via Sacra no Coliseu,
a Missa da JOC do Rio, celebrada por Pe. Ítalo na
Catacumba de São Sebastião marcaram para sempre a
minha vida.

Emoções idênticas se sucederam na visita à 
Bélgica, berço da JOC, a proximidade com Monsenhor 
Cardijn e minha ida à cidade de Brüges com Denise 
para agradecer aos que colaboraram para me 
proporcionar essa viagem e dizer-lhes que o meu 
compromisso com a juventude trabalhadora estava 
selado para sempre. 

Os "acampamentos" de jovens trabalhadores do Rio 
- Durante vários anos JOC/JOCF organizaram
"acampamentos", durante o carnaval. Geralmente
pedíamos abrigo para os jovens trabalhadores rios
colégios religiosos. Não era fácil mas, com a
intervenção dos assistentes junto às irmãs,
conseguíamos muitas adesões.

Hoje, educadora profissional, "olhando" para os 
nossos acampamentos, fico gratificada e orgulhosa de 
ter aprendido ali, na prática, não só a fraternidade e o 
amor co-responsável, mas todas as raízes que o estudo 
universitário desenvolve na teoria e comungo com Paulo 
Freire que mais tarde difundiu a "Pedagogia do 
Oprimido" e a "Pedagogia da Autonomia. 
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A JOC foi, sem dúvida, com sabedoria e 
simplicidade, a vanguarda da educação popular. Todo 
o processo educativo alicerçava aqueles dias de estudo
- vida de equipe, temas de juventude e lazer sadio e
criativo, integrando o social e o religioso e marcando
cada jovem trabalhador/a para sempre, lembrando-lhe
o seu valor de trabalhador/a, de seu engajamento na
causa da juventude trabalhadora.

O Jornal "Juventude Trabalhadora" - Fui 
colaboradora durante vários anos. Eu gostava de 
escrever e tinha sensibilidade para relatar os 
acontecimentos. 

Um dos artigos mais comentados que escrevi foi 
sobre a Central do Brasil, pedindo providências. Fomos 
vender o jornal nas plataformas na hora do "rush", 
Joaquim, Denise, Laura, Araújo e eu, entre outros. 
Fizemos um bom movimento e fomos até presos e levados 
para a delegacia na própria estação. Os poucos jornais 
que restavam foram apreendidos e não fomos 
maltratados. Pedimos que o delegado telefonasse para 
Dom Távora. Fomos liberados. Sentiamo-nos verdadeiros 
militantes e porta-vozes dos irmãos trabalhadores. 

Não deixei de ser jocista 

Aos vinte e nove anos deixei a presidência da JOC 
e me sentia muito adulta. Desejava continuar a missão 
em outros meios. Sentia que jamais deixaria de ser uma 
jocista. Desliguei-me aos poucos. Fui convidada para 
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trabalhar na ASA (Ação Social Arquidiocesana). Uma 
ótima experiência poder atuar nos campos que eu já 
conhecia, pôr em prática o método educativo que eu 
tanto assimilara - Ver-Julgar-Agir - e usar a minha 
criatividade aguçada pela JOC. 

Orientei as secretárias paroquiais, implantei cursos 
de alfabetização em convênio com o MEC e continuei 
indo, vindo e aprendendo. Tive oportunidade de visitar 
e atuar na área rural e me indignar com o abandono em 
que viviam as pessoas que trabalhavam nas granjas e 
nos sítios. A JOC foi comigo até estas comunidades onde 
as pessoas se esforçavam para aprender a ler. Mais uma 
vez testemunhei a eficácia da pedagogia jocista que eu 
misturava ao material de alfabetização. Novos 
simpatizantes e até militantes surgiram. 

Eu ainda atuava na ASA quando surgiu a SETER
Sociedade Escolas Tele-radiofônicas, no Rio de Janeiro, 
um desenvolvimento do MEB-Movimento de Educação 
de Base, criado por Dom Távora, que atuava em vários 
Estados do Brasil. Eu estava feliz por não ter havido 
ruptura. Tudo se processava naturalmente, o clima 
jocista prosseguia: vida de equipe, revisão de vida 
(avaliação),julgar os fatos e assumir decisões objetivas 
e de co-responsabilidade, ou seja, sempre o Ver-Julgar
Agir - a militância e a proposta de educação 
compartilhada. 

A continuidade, na idade adulta 

Enquanto eu militava na SETER, a ASA foi 
desativada, e Monsenhor Helder, então Bispo Auxiliar 
do Rio de Janeiro, fundou o Banco da Providência, hoje 
em pleno funcionamento. 

Com tempo mais disponível, me engajei no Banco 
da Providência, desde o início de sua criação e lá 
permaneci até o presente. O meu espírito jocista e o 
aprendizado na JOC - minha escola de vida - me 
possibilitaram desenvolver novas tarefas, não só junto 
a jovens trabalhadores, mas também junto à grande 
massa das favelas e da periferia do Rio de Janeiro. 
Dividia o meu tempo com a SETER e o Banco da 
Providência, continuando a viver em equipe e a 
desenvolver o método jocista. 

Uma nova experiência 

Padre Ítalo foi convidado por Dom Jaime de Barros 
Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, para criar a 
Paróquia da Santa Cruz, em Copacabana - uma 
experiência pastoral "sui generis" - uma igreja dentro 
de um "Shopping". Padre Ítalo aceitou e reuniu um 
grupo para ajudá-lo, antigos membros da JEC, JIC, 
JUC, e eu jocista. Trabalhamos integrados, seguindo a 
mesma técnica jocista para mobilizar o bairro, divulgar 
a paróquia e criar serviços. Coube a mim o Morro dos 
Cabritos. Lá preparei o início da paróquia, levando como 



recurso a SETER e, para começar, uma EscolaRadiofônica. Juca e Beatriz me ajudaram.
Foi o primeiro passo para um engajamento total,uma experiência ímpar, durante muitos anos. Foi possível realizar um grande trabalho com crianças,adolescentes,jovens, adultos e idosos. exercitando comeles os ideais e o compromisso assumidos com a JOC.

Um caminho a mais- a faculdade
Em decorrência do trabalho social que eudesenvolvia na Obra Social no morro, avaliei que deveria estudar mais. Aos quarenta e quatro anos,escolhi a carreira de pedagogia e parti para a aventurauniversitária. Foi bom constatar toda a fundamentaçãopedagógica que eu carregava na minha bagagem de estudante madura. Não tive dificuldade de assimilação,de integração com os colegas mais jovens, e minhasexperiências foram bem aceitas e incorporadas nasminhas equipes. 

No último ano da faculdade, decidi estudar nointerior e aprender mais com as comunidades distantesda cidade. Transferi o meu curso para a cidade de Macaé e tive oportunidade de estagiar em várias escolas rurais,como em Casemiro de Abreu, Barra de São João eCarapebus. Valeu a pena! Fui graduada em Macaé e, maistarde, retornei à região para dirigir um grande colégio - oAlmirante Barroso, em São Pedro da Aldeia, através da
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Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC,onde também militei por muitos anos.

Meus últimos empregos
Convidada por Creusa Capalbo, antiga jocista,sub-reitora da UERJ, tive oportunidade de trabalharcomo assessora da Sub-Reitoria de Graduação, de ondesaí para me aposentar. 

Hoje, aposentada, em ação novamente no Bancoda Providência e realizando outras tarefas educativascom as comunidades, crianças, adolescentes e jovens.Agradeço a dádiva do espírito jovem e a garra paratrabalhar com a lucidez adquirida nos anosinesquecíveis da JOC. 



JOSÉ DOMINGOS CARDOSO
1 (FERREIRINHA)

Ferreirinha, - o tecelão jocista, de
Joinville, uma pequena cidade de
Santa Catarina. Conheceu a JOC em
1960. Uma militância rica,profunda
e ampla - sindicalista e político. Foi
dirigente nacional e internacional,
participou de vários Congressos
Internacionais da JOC.
(Entrevista) 

Sou da cidade de Joinville, em Santa Catarina,uma cidade muito industrial, metalúrgica e téxtil. Emjulho de 1960, com vinte anos, fui atingido - como sedizia - pela militância da JOC, na fábrica.
O que me convenceu foram alguns fatos de jovenstrabalhadores. Muito importante foi a históriapublicada no jornal da JOC "Juventude Trabalhadora",
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de um jovem da Bahia que se tinha acidentado notrabalho e que através da ação da JOC conseguiuconvencer os companheiros, jovens também, apressionarem a empresa para mudar a máquina quetinha cortado o seu dedo. 
A partir daí comecei a freqüentar as reuniões comosimpatizante e a levar o "Juventude Trabalhadora" paraa fábrica. Quem me entregava o jornal era Amélia, umamilitante jocista. 

Em 1962, fui para a Federação e fiquei muitoentusiasmado. Eu era um militante muito ativo eassíduo. Logo de início comecei a ler os livros da JOC ''Venha conosco", o folhetinho "Construir"- e participavasempre das reuniões semanais na paróquia do SagradoCoração, uma igreja muito perto, a 500 metros da fábrica.Éramos 9 militantes, e o nosso coordenador,Francisco Marques, presidente da seção, era um rapazmuito inteligente, convicto do trabalho da JOC. Ele erade Itajaí-SC e tinha sido missionário da JOC em SantoAndré, São Paulo, com o padre Afonso Birck que, aovoltar a Santa Catarina, trouxe-o também.

Em Florianópolis, propagandista e educador
Ainda no começo de 1962, padre Afonso Birck foia minha casa e me convenceu e também a meu pai de que eu devia me dedicar mais à Federação da JOC, ser
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liberado do trabalho e ir para Florianópolis. Essa foi aminha primeira viagem. Muito chocante para mim,porque eu nunca tinha saído assim para viver longe decasa. Minhas saídas não iam além do meu bairro, aliperto, até tinha ido mesmo a Florianópolis, mas nuncapara ficar um mês fora ...
A gente ficava na casa dos jocistas quando ia fazervisitas. Em Florianópolis eu ficava na casa do Valmir,do João, num ambiente acolhedor e amigo ... emCrisciúma na casa de José Rodrigues, com sua mãe ...Eu era o segundo filho mais velho da minha família eessa recepção familiar e o ambiente criado na JOC iamsuprindo aos poucos a falta que eu sentia de casa.

Conseguimos fazer um bom trabalho. Com 23anos, mais amadurecido, eu já conseguia dominar ométodo da JOC na prática com os simpatizantes,militantes e dirigentes das seções e da Federação, nosentido de respeitar as possibilidades, os passos nocaminhar de cada um, reconhecer as limitações de cadaum, partir das suas necessidades: do nível em que opessoal está. Era muito interessante. Hoje em dia eureflito sobre isso no movimento sindical e político, queusa métodos impositivos, discursos, programasinaccessíveis ... 
AJOC usava um método educativo, respeitava ascaracterísticas do jovem operário. Os dias de estudo e olazer faziam parte da JOC. Importante também era oPrograma e o Planejamento, na prática com os
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militant�� e os dirigen�es das seções e da Federação,nas reumoes onde se fazia a revisão de vida, a orientaçãoda ação que ligava o jovem militante a um compromisso.O que ele fez? Quantos jornais vendeu? Que conversateve com o companheiro, a companheira? Deu um passoà frente? Havia um processo de acompanhamentocontínuo. Tal como um médico acompanhando umpaciente para verificar a sua melhora, assim eraacompanhado o crescimento do militante e dirigente.Ess_e processo era impressionante, atraente,apaixonante pra quem fazia aquele tipo de trabalho. Agente via o crescimento dos jovens, das pessoas ...
O programa da JOC abrangia vários aspectos. Eravoltado para os jovens, com uma característica operáriae uma característica cristã - que dava umaespiritualidade, uma capacidade de reflexãofundamental para a ação, a convicção forte e profundado Evangelho, o motor que levava ao compromisso coma vida em todos os seus aspectos de jovem e trabalhador.E fazia andar o Movimento. 

1960 - Desenvolvimento industrial no Brasil
e o valor do trabalho

Só agora, com uma certa distância no tempo,compreendo 1960. Era o período do Governo deJuscelino Kubitschek, quando o Brasil estava numprocesso de crescimento econômico importante,sobretudo no setor industrial, no início da indústria
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automobilística. Em Joinville, na minha cidade, por 
exemplo, não havia desemprego, todos da JOC e os 

colegas do campo de futebol estavam empregados. 
Trabalhavam em fábricas metalúrgicas e téxteis. O 
mesmo em Blumenau, cidade próxima de Joinville. 

Nesse período houve também um impulso 

importante na JOC no Brasil com a realização do 2· 
Congresso Mundial da JOC, em 1961, em Petrópolis, 

no Rio de Janeiro. Foi ai decidido um plano de ação 
para 4 anos (1961-1965) a começar por uma pesquisa e 
um estudo em nível mundial sobre o TRABALHO DOS 
JOVENS. 

Então, nós aqui no Brasil vivemos uma ação da 
JOC voltada para o mundo do trabalho - para as 

questões ligadas ao emprego, à formação profissional, 

às condições de trabalho dos jovens trabalhadores. O 

valor do trabalho sobretudo foi uma descoberta 
marcante na minha vida - o trabalho como valor social, 
porque através do trabalho a gente se comunica com as 
pessoas ... Eu me lembro de um dia de estudo da JOC 
em Santa Catarina onde surgiram fatos como este: "eu 
me sinto bem em fazer sapatos para outros usarem o 
sapato que eu faço, então eu quero fazer bem feito". 

Hoje se fala em qualidade do produto, qualidade 
de mercado, comércio. Para nós, na época, no valor do 
trabalho entrava o valor da pessoa que ia usar o produto 
que a gente fazia. Isso o capital não entendia, os patrões 
não entendiam. Para eles tanto melhor quanto mais 
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vendas e, portanto, mais lucro ... Esse estudo sobre o 
trabalho foi aprofundado e bastante discutido mais 
tarde em 1963 no Conselho Nacional da JOC em 

Carpina-Pernambuco: emprego, condições de trabalho, 
formação profissional, salário ... 

Esse plano de 4 anos foi muito importante para 

uma tomada de consciência sobre o mundo do trabalho, 
quando a JOC passou a ter uma preocupação com o 
social de forma mais abrangente. 

Em 1963 na Equipe Nacional 

Em 1963 terminou minha responsabilidade como 
permanente no Sul e fui convidado para a Equipe 

Nacional no Rio de Janeiro. Não como dirigente, mas 
como missionário. A grande cidade foi um choque para 
mim ... Eu vinha de uma cidade pequena, em Santa 
Catarina, de vida interiorana, muito familiar, onde as 
pessoas se conhecem. 

Eu já tinha vindo ao Rio em 1960, a convite do 

Círculo Operário, para fazer um curso, de 15 a 20 dias, 
promovido pela Escola de Líderes Operários - ELO, na 
Pontifícia Universidade Católica - PUC, sob a 
responsabilidade de Odette Azevedo Soares e Gilberto 
Machado, um curso muito bom. Mas fiquei na Gávea, 
onde funcionava o curso, e não saía, tinha medo de sair ... 

Vindo para a JOC em 1963, passei a acompanhar 
as seções jocistas nos bairros. Conheci o Isaías que 
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trabalhava no centro da cidade e morava em Paciência. 
A minha primeira experiência foi tomar o trem à tarde 
- eu ia à casa dele e voltava no outro dia de manhã. Eu
queria conhecer o ambiente do trem, conversar com os
jovens trabalhadores ... Foi uma experiência muito boa,
e formamos uma seção com o apoio do padre Miguel
Ângelo, indicado e orientado pelo padre Cândido,
assistente da JOC do Rio, junto com padre Vital.

Eu morava com a Equipe Nacional (Toca, Pedro 
Gonçalves, Geraldo e outros), na rua Benjamim 
Constant, na Glória . 

Nesse mesmo ano, em 1963, participei do Conselho 
Nacional em Carpina"-PE, quando fui eleito para a 
Direção Nacional da JOC. Em 1964 veio o golpe militar, 
que criou dificuldades para o trabalho do Movimento. 

Eu me lembro que o Tchó (Geraldo Francisco 
Barbosa) secretário :Ó.acional da JOC, no dia do golpe 
foi o primeiro a perceber que a classe operária ia sofrer: 
"os trabalhadores vão entrar de vítima, não é bom isso 
aqui para o Brasil, vou botar uma tarja negra na 
manga." - disse ele. 

Nós não percebíamos, mas saímos à rua até a 
Central do Brasil e vimos todos aqueles "tanques" 
posicionados ... 
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Participação no Conselho Mundial 

emBangkok 

Fomos, em 1965, eu como presidente da Joc; 
Irony como presidente da JOCF e padre Agostinho 
Pretto como assistente nacional, representar o Brasil 
no 3

º Conselho Mundial da JOC na cidade de Bangkok, 
na Tailândia, um país da Ásia. Aí se fez uma avaliação 
dos 4 anos do programa sobre o trabalho e a organização 
dos anos seguintes. 

O que considero muito importante, porque é um 
elemento educativo, é que fomos para esse Conselho 
Mundial com dinheiro arrecadado pelos militantes da 
JOC em todo o Brasil - saíamos e pedíamos nas casas 
roupas que vendíamos em bazar; garrafas etc. Fazíamos 
de tudo, toda maneira de arrecadação e mais a nossa 
cotização de uma hora de trabalho por mês ... Isso era 
uma demonstração da capacidade que a gente tinha, 
que os trabalhadores tinham, de sustentar o seu próprio 
movimento, a sua própria organização. 

Foi nesse Conselho Mundial em 1965, com o 
aprofundamento da questão do trabalho, que se acentuou 
a análise da realidade e se levantaram questões sobre o 
trabalho, o desenvolvimento, a justiça social, de uma 
forma mais ampla, muito mais abrangente. Voltamos 
do Conselho muito entusiasmados. 
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Engajamento no social para construir 

um mundo novo 

Nesse mesmo ano, os coordenadores nacionais dos 
movimentos jovens da Ação Católica -JEC, JIC, JDC 
foram para uma mesma casa em Santa Teresa. Ali 
estavam Frei Beta, então da JEC, Luiz Eduardo 
Wanderley da JUC, Tibor Sulik da JOC ... e era 
assistente Dom Cândido Padim. 

Aí começou uma certa influência dos movimentos 
entre si. Foi o ponto de partida para a JOC adquirir 
coisas muito positivas, mas também perdeu outras, o 
que foi negativo. 

Esse era um período de grande "reboliço mundial 
de jovens" - como dizia meu pai - na Europa e na 
América Latina e que tinha começado em 1960. Entre 
os cristãos um período de maior valorização do homem, 
do ser humano, no seu engajamento social para 
-transformar o mundo, construir um mundo novo; uma
sociedade nova. A gente lia muito alguns autores, como
Michel Quoist "O homem e o mundo" e Emmanuel
Mounier "O personalismo".

Mais tarde houve uma tendência mais forte para 
a esquerda e a JOC se-radicalizou. AAP-Ação Popular, 
criada pela JDC, foi se ampliando até que se tornou 
uma força bastante importante e infiuenciou a JOC no 
Conselho Mundial realizado em Recife em 1968, quando 
Irony era presidente nacional. 
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Eu já tinha deixado a presidência da JOC. As 
resoluções do Encontro -o "documento amarelo" (assim 
chamado pela cor do papel) - que refletiam as conclusões 
do Encontro Mundial de Linz, foram o estopim, o ponto 
de partida para a prisão dos dirigentes nacionais da 
JOC em 1970. 

Essas resoluções definiam diretrizes políticas, 
posições influenciadas pelo pensamento socialista sobre 
a situação do país e do mundo. A JOC ficou muito 
marcada por essa posição ideológica. 

Foi certamente uma parte positiva você, como 
militante, compreender mais a realidade, ter uma visão 
crítica da sociedade e não mais ver o que acontece no 
mundo como fatalismo. Participei de cursos de economia 
política para entender o capitalismo numa análise 
marxista, que leva a uma consciência crítica da 
realidade e de que o mundo precisa se transformar do 
ponto de vista material e social. Aí, tudo bem. 

E o aspecto educativo da JOC? 

O que foi negativo, até hoje, é que a JOC perdeu 
uma parte essencial, para mim fundamental, que é ser 
um movimento educativo, que parte do nível em que o 
jovem trabalhador está. Perdeu aquela característica 
juvenil, de ação, do compromisso possível de ser 
realizado por um jovem que está começando uma 
influência sobre sua realidade concreta, no meio de 
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trabalho, no seu bairro, na sua família, no seu ambiente. 
A JOC perdeu sua identidade, sua metodologia, a visão 
de Cardijn, que sempre falava sobre essa questão de 

respeitar o jovem trabalhador como ele é, em sua 

dignidade e em todos os sentidos. Perder isso foi 
bastante negativo. 

Na época, não tínhamos percebido esse desvio, 
essa perda do que é tão fundamental. Havia urgência 

de um engajamento social mais forte, de uma ação 
política. Eu mesmo participei desse movimento de levar 

a JOC para essa direção de uma análise da realidade, 
para a luta social mais engajada. Eu defendi, participei 
e construí nessa direção. 

Bloqueou-se para nós a possibilidade de um 

movimento de massa. Reunir 3, 4 pessoas passou a ser 

uma ameaça à Segurança Nacional. O nível da ação 
educativa foi se limitando e crescendo o medo de falar ... 

Foi assim que, sem c.ondição de fazer aquele 

movimento aberto, em vez de agir começamos a pensar, 
a refletir, a estudar e discutir ... Com isso tivemos uma 

espécie de vanguarda na JOC, uma elite mais teórica 

que se distanciou da base. 

Certamente esse limite foi um dos problemas que 

infelizmente atingiram o Movimento na América 

Latina. Tal como num jogo de dominó ... caíram Brasil, 

Argentina, Chile, Uruguai, e assim por diante, países 
onde a JOC era forte. 
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Esse foi um problema e, quero dizer, não foi 
correto. Cada um de nós deve fazer uma auto-crítica. 
Reconheço que os militares não deixavam lugar para 

um movimento aberto, educativo, e caímos para um 

lado mais adulto, político. Mas se a JOC é um 
movimento de jovens, tinha que ser, naquela época e 
hoje, um movimento educativo, educar para a 
responsabilidade e para a autonomia. 

A partir de 1968 tivemos uma compreensão maior 
da ditadura militar, sobre o que estava acontecendo, o 
por que do golpe e seus objetivos. Mas, desde 1964, 
muitos foram atingidos, sobretudo os sindicatos e os 
trabalhadores, presos e torturados. O medo se 
alastrou ... 

Perseguição e ida para a Bélgica 

Fui convidado a integrar a Equipe Internacional 

da JOC em 1968 mas não aceitei, e esse convite se 
repetiu em 1970 quando veio ao Brasil o presidente da 

JOC Internacional, Enrique Del Rio. Ele estava 

hospedado na igreja Nossa Senhora da Salete, no 
Catumbi. Naquela noite, em 1970, ele foi dormir em 

minha casa. No dia seguinte, pela manhã, Irony foi para 
o !BRADES (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento)
e nós fomos para uma reunião na igreja às 7h30.

Quando aí chegamos, às 7h20, um padre nos esperava
fora: ''Vão embora que já foram presos Pe. Agostinho e
Pe. Mário." Cinco minutos antes da nossa chegada ...
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Enrique seguiu imediatamente para a Embaixada 
da Bélgica e mobilizou a JOC Internacional. Eu saí do 
Catumbi e fiquei andando por aí, o dia inteiro, sem saber 
para onde ir. Acabei procurando o Tibos Sulik na 
Caritas (onde ele trabalhava), contei a situação: "Todo 
mundo foi preso agora de manhã e não sei para onde ir, 
a Polícia esteve lá na minha casa, foi me buscar, mas 
não me encontrou". 

No mesmo dia, logo em seguida, a Polícia prendeu 
Irony no !BRADES, grávida de seis meses. Eu e Irony 
estávamos casados desde 1968. Seguiram-se as prisões 
de dirigentes nacionais da JOC: Wilson, Teodoro, 
Vandir, Mareia, Marly, e de assistentes nacionais: 
Pe.Arnaldo e Pe.Manoel de Jesus. 

É importante assinalar que essas prisões levaram 
a JOC de muitos países a protestar. A Bélgica foi 
extraordinária, a Alemanha, a França, jovens 
trabalhadores nas ruas em passeatas e protestos nas 
embaixadas do Brasil, o que causou espanto! 

Três meses depois, Irony livre da prisão, quando 
nasceu minha filha, decidimos sair do Brasil e 
comunicamos nossa decisão à JOC Internacional. 
Ficamos ainda um ano em. Curitiba, escondidos, 
conseguimos sair de ônibus para o Paraguai, 5 dias no 
Peru e, de lá, com passagens enviadas pelo presidente 
da JOC internacional viajamos para Bruxelas. 

Ficamos na Bélgica de 1972 a 1975. Eu era 
responsável no Secretariado Internacional pelas 
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informações e sobretudo pela JOC da África. Participei 
ainda, em 1975, do Conselho Mundial de Linz, na 
Áustria. Fomos para a França nessa data e retornamos 
ao Brasil em 1979, com a anistia. 

De volta ao Brasil 

Trabalhei, então, no Rio de Janeiro, numa 
mecânica de refrigeração, no bairro do Jacaré e ajudei 
a fundar o CEDAC -Centro de Ação Comunitária, que 
no início atuou na formação de consciência das pessoas 
para o trabalho sindical e social, muito importante na 
época. Hoje o CEDAC se volta mais para a formação 
prática de cooperativas com resultados extraordinários 
e também atua nos cursos de formação profissional, 
ressaltando a solidariedade. 

Fui um dos fundadores do PT - Partido dos 
Trabalhadores, atuei como dirigente do Sindicato dos 
Metalúrgicos e, mais tarde, fui eleíto para a direção 
nacional da CUT-Central Única dos Trabalhadores. 

A militância continua 

Todos continuaram atuantes, engajados -já agora 
em movimentos de adultos: ACO (Ação Católica 
Operária), CEDAC, Pastoral Operária, Banco da 
Providência, Sindicatos ... Todos nós que participamos 
da JOC acumulamos conhecimentos e adquirimos uma 
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percepção dos problemas sociais. Um exemplo é o 
Oswaldo, um antigo jocista de São Paulo, que conheci 
como Secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC de São Paulo, na época do Lula, e depois no 
Secretariado Internacional da CUT. Ele vinha ajudando 
na preparação dos Congressos da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos da CUT quando chamou a 
minha atenção para o método do Congresso: "Tudo isso 
aqui é o método VER-JULGAR-AGIR, aqui está o Ver, 
aqui está o Julgar, aqui está o Agir ... " 

Muita coisa hoje no trabalho sindical ou político
partidário teve também a influência do pessoal da JOC, 
da JUC e de outros ramos da Ação Católica, que 
contribuíram muito para a questão da metodologia, do 
respeito, da coerência ... Felizmente, na esquerda hoje, 
os cristãos engajados e os socialistas, que romperam 
com aquela doutrina estatal, burocrática e totalitária 
no mundo inteiro, estão construindo, pela sua 
militância, um novo critério democrático de 
revalorização da pessoa humana. O cristão engajado 
contribuiu bastante para essa nova posição, que é bem 
clara hoje na Europa, sobretudo na França. 

Contribuiu muito para essa mudança uma visão 
nova do meio-ambiente, de respeito à natureza - a 
ecologia - que leva também ao respeito da pessoa 
humana e da sociedade. 

Esse é o lado positivo de hoje que veio dos cristãos 
e da esquerda socialista. Mas há também um lado 
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negativo, hoje predominante, que apenas valoriza o 
indivíduo como mercadoria, como consumidor, e acabou. 
É o grande problema da globalização, onde a pessoa é 
reduzida a um instrumento dentro do mercado. E vai 
ao extremo de dar ao mercado um espírito: "o mercado 
é tudo." 

No capitalismo globalizado o indivíduo é até 
supervalorizado, mas em função do consumo, do seu 
poder de compra. É importante porque é consumidor. 
Aí estão os meios de comunicação - a mídia - que 
instrumentalizam as pessoas a consumirem um 
determinado produto. 

Enquanto cristãos temos que lutar contra isso. 
Está havendo uma luta por parte da Igreja, da ciência, 
dos ambientalistas, na defesa da sobrevivência do 
planeta. Diversas correntes de pensamento começam 
a questionar a globalização, o mercado - senhor de tudo 
e das pessoas ... 



THEREZINHA CHAVES 

Muito responsável, preocupada em 

ajudar a família numerosa, 

Therezinha, mineira, veio de 
Mariana para Belo Horizonte, em 
1949, para trabalhar, e aí encontrou 
a JOC. Mais tarde deixou um 

emprego seguro para se dedicar 

inteiramente ao Movimento. Foi 

presidente nacional da JOC de 1958 
a 1961, quando decidiu ingressar na 

Congregação das Irmãzinhas de 

Jesus. 

Eu me sentia responsável na família 

Minha fann1ia morava em Mariana, Minas Gerais. 
Papai e mamãe tiveram 11 filhos, eu era a segunda. 
Minha irmã mais velha teve poliomielite aos 4 anos. 
Éramos 8 moças e 3 rapazes. Quando éramos todos 
pequenos, papai trabalhava muito. Nesta época ele era 
Chefe da Estação, trabalhava na Estrada de Ferro 
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Central do Brasil. Desde menina sempre guardei no 
meu coração o desejo de crescer e poder trabalhar para 
ajudar a minha família. Mamãe trabalhava muito em 
casa para cuidar de todos nós e ao mesmo tempo 
procurava nos ajudar para aprendermos várias 
profissões. Assim, desde jovem aprendi datilografia, 
corte e costura, bordado a máquina, crivo, a fazer 
bainhas etc. Além dos trabalhos caseiros, estudávamos 
no Colégio Providência e aí fiz o curso de Magistério. 
Mas conseguir trabalho em cidade do interior era muito 
difícil, pois a politicagem é que comandava tudo. Isto 
nunca facilitou a vida para meus pais que eram cristãos 
e não concordavam com tudo que se fazia. 

A nossa casa ficava na parte nova da cidade, que 
estava apenas começando. Do outro lado, bem na frente 
de nossa casa, ficava a Estação da Estrada de Ferro 
onde papai trabalhava, o destacamento que cuidava da 
conservação das máquinas e dos vagões, o prédio da 
Força e Luz e a grande Fábrica de Tecidos Marianense, 
onde trabalhava muita gente. O gerente dessa fábrica 
era o Dr. Pio Porto de Menezes. Ele e sua esposa, ambos 
de Belo Horizonte, formavam um casal cristão, 
comprometido, e foi com eles que se começou a falar de 
Ação Católica e da JOC. Nessa época moravam também 
em Mariana Padre Lage e Padre Josafá hoje Frei Carlos 
Josafá, OP. Foi aí, em 1945, que eu ouvi falar pela 
primeira vez da JOC. 
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Fui trabalhar em Belo Horizonte 
e conheci a JOC 

No começo de 1949 fui para Belo Horizonte, pois 
precisava trabalhar para ajudar minha família. Aí 
morei em casa de um casal amigo de meus pais, ajudava 
a cuidar das crianças e ao mesmo tempo consegui um 
emprego. Este casal morava no bairro da Serra onde 
um grupo de moças se reunia. Procurei encontrar-me 
com elas e foi assim que, depois de algum tempo, elas 
me encaminharam para a JOC comerciária, cuja seção 
jocista funcionava no centro da cidade, na rua Espírito 
Santo. Em baixo era o cinema São Luiz e no 2· andar 
havia uma sala para cada movimento especializado da 
Ação Católica. Aí me encontrei com Ana Matos, fui 
tomando mais conhecimento do que era o Movimento 
jocista e descobrindo as outras jovens que participavam: 
Ângela, Enilde, Lígia Beleza, leda Brandão, Beatriz 
Beleza, Maria Eugênia (Geninha), Aparecidinha, 
Maritza, Niná, Therezinha Couto, Célia Couto, Dirlene, 
Marina e Dayse que foi mais tarde responsável do 
jornal" J uven tu de Trabalhadora". 

A turma era tão animada que formamos logo uma 
seção jocista. Ana Matos era a tesoureira, responsável 
pela cotização jocista, Angela era a secretária, 
responsável pelas fichas de fatos, e eu era a presidente 
que coordenava as reuniões onde todas deviam 
participar. Uma vez por mês tínhamos a Assembléia 
Geral para todas as jovens trabalhadoras que 
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conseguíamos atingir e, de vez em quando, um dia de 
estudos ou um passeio, tudo preparado de acordo com 
os participantes. O nosso assistente era o Padre 
Francisco Viana. 

Dirigente na Federação em Minas e na Região 

A JOC transformou a nossa vida. Deste grupo 
saíram as responsáveis pela Federação J ocista de Belo 
Horizonte: Ana Matos, Ângela e eu. Éramos 
responsáveis pelo Movimento na Arquidiocese. 

A JOC de Minas Gerais nasceu e se expandiu 
através do trabalho da JOC de Belo Horizonte. Vários 
jocistas eram escolhidos para serem propagandistas do 
Movimento em outras cidades, tendo como 
responsabilidade fundar, acompanhar, dar apoio aos 
núcleos ali formados. Assim aconteceu com a JOC de 
Uberaba, Uberlândia, Divinópolis, Pitangui, Juiz de 
Fora, Pará de Minas, Curvelo, Governador Valadares, 
Ipatinga, Manhumirim, Caeté, Sabará, Nova Lima e 
muitas outras. A Federação promovia sempre reuniões 
de propagandistas que facilitavam o acompanhamento 
de cada cidade. 

O Movimento cresceu bastante e assim, mais tarde, 
junto com Zely de Oliveira e Pe. William Silva, foi 
formada a Região. Visitávamos várias cidades, deixando 
em cada uma simpatizantes, rapazes e moças, que eram 
acompanhados pelos propagandistas responsáveis. 
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Em 1951 Mons. Cardijn veio ao Brasil pela 2· vez 
e passou por Belo Horizonte. Foi aí que eu o conheci, e 

vibrei! 

Em 1959 minha família veio para Belo Horizonte 
e foi morar no bairro de Santa Tereza, onde também 

iniciamos uma seção jocista, mas as que trabalhavam 
no centro da cidade passaram então a freqüentar a seção 

jocista do centro. Todas eram comerciárias ou 
trabalhavam em escritório. Em Santa Tereza 
organizamos no começo um time de volei e várias 

militantes do Movimento vieram deste grupo. O 

assistente da seção, Pe. Arthur de Haan, da congregação 
dos padres Cruzios, foi um grande assistente. Ele 
faleceu em 16 de outubro de 1988. 

. Aproveitando os feriados de finados, realizamos, 

em 2 de novembro de 1952 um retiro, na cidade de 

Ozanã (onde viviam as irmãs de Jesus Crucificado) com 

Pe.Orlando Machado, e foi nessa data que eu e outras 
jocistas recebemos o distintivo da JOC, nos 

comprometendo assim com a juventude trabalhadora 
do mundo. 

Em 1954 minha família mudou-se para o bairro 
Calafate onde havia também uma seção jocista muito 

animada. A dirigente era Irene Silva, que trabalhava 

no Cortume Santa Helena, e o assistente era Padre 

Dázio Moura, Lazarista. Havia meninas que 
trabalhavam no cortume e levavam em sua sacola a 
marmita e a boneca de pano. Irene vivia isto com muita 
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intensidade. Em todas as Vilas da paróquia havia 
grupinhos de jocistas. Telinha que foi militante aí, foi 

mais tarde uma das permanentes da Federação de Belo 
Horizonte. 

Impacto de uma decisão 

Nessas alturas, depois de tentar trabalho em 
vários lugares, eu fiz uma prova, passei e ingressei 
então como Auxiliar de Escritório na ICOMINAS S.A

uma companhia de mineração - tendo pela primeira 
vez minha Carteira de Trabalho assinada com salário 
mínimo. Estava nesse emprego, gostando muito do meu 
serviço (controle das toneladas de minério embarcadas), 

tendo chance de fazer carreira na Companhia através 
de concursos, quando Padre William Silva, assistente 

da JOC, nos comunicou que Dom Cabral, Arcebispo de 
Belo Horizonte, queria falar conosco: Zely de Oliveira 

da JOC, Pe. William e eu da JOCF. A conversa se 
resumiu a uma proposta feita por ele: largaríamos nosso 

trabalho durante um tempo para sermos permanentes 
do Movimento na Arquidiocese de Belo Horizonte. Para 

mim foi um impacto muito grande esta proposta. Eu 
sonhava com um futuro melhor, queria crescer, queria 

estudar mais, queria continuar a ajudar meus pais e 

irmãos e já carregava no segredo de meu coração o 
desejo de me consagrar à vida religiosa. Os planos e 
projetos que eu tinha pareciam desmoronar. Fiquei 
balançada demais. Dom Cabral nos explicou que era 
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somente por um tempo e que nós só tínhamos a ganhar 
com essa nova experiência. 

Procurei conversar com papai e mamãe, dialogamos 
juntos, um diálogo sofrido, mas se, como eu, não 
entenderam logo, jamais me impediram de aceitar e 

deixaram que eu decidisse. Eles amavam a JOC. 

Quando falei com meu chefe, ele não entendeu 
nada e, depois de algum tempo, propôs-me um salário 

em dobro e mais tarde o triplo. Eles conheciam o meu 
trabalho, sabiam que podiam contar comigo e eu tinha 
consciência de que era competente e que, sabendo 
trabalhar, merecia ganhar melhor. Naquela época eu 
sonhava ter isto e aquilo a que todo jovem tem direito, 
era uma oportunidade única de conseguir tudo, mas eu 
deveria tomar uma decisão. 

Rezei muito como também chorei em silêncio. Deus 
é fiel e a Fidelidade d'Ele não falha. Bati o meu aviso 
prévio com data de 30 de maio de 1953, mostrei aos meus 

pais e o entreguei no Serviço de Pessoal da ICOMINAS. 
Os meus chefes mandaram me chamar para conversar 
mais uma vez. Eu lhes respondi que a decisão estava 
tomada. Foi a primeira vez que fiz uma opção consciente 
e ao mesmo tempo tão dolorosa. Chorei até ... Ana Matos 
que o diga ... ela que soube tão bem me ajudar. Mas a 
alegria não demorou a retomar meu coração e minha 
vida. Assim começou a minha história de permanente e 
assim cresceram, com o nosso trabalho de permanentes 
(Zely, Pe. William e eu) a JOC e a JOCF de Minas. 
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Em 1955, por ocasião do Congresso Eucarístico 
Internacional, a JOC e a JOCF de Belo Horizonte e de 
outras cidades de Minas Gerais levaram ao Rio de 
Janeiro muitos jovens trabalhadores, moças e rapazes, 
lotando dois vagões do trem Vera Cruz. 

Propagandista nacional na JOC 

Mais tarde me pediram para começar o trabalho 
como propagandista nacional na cidade de Porto Alegre. 
Aí comecei em 14 de janeiro de 1957. Ficou então no 
meu lugar como permanente e Presidente Regional da 
JOC a dirigente Maria Vitória, que foi jocista, dirigente 
e militante na cidade de Nova Lima, onde havia uma 
mina de ouro na qual meu pai trabalhou. Em Porto 
Alegre encontrei o Pe. Agostinho Pretto, assistente da 
JOCF. 

Em 13 de maio de 1958 cheguei ao Rio de Janeiro 
como Permanente Nacional. Depois substituí Lenita 
Peixoto como Presidente Nacional. A equipe nacional 
contava com: Denise Vershueren, Laura Monte Mór, 
Erothides Cavalcanti, depois Angelina de Oliveira. Era 
assistente nacional o Pe.Oscar Melanson, depois veio o 
Pe. William Silva. Na JOC masculina Bartolo Perez, 
Prinholato e Joaquim Accioly. 

Em 23 de dezembro de 1961, depois do Encontro 
Mundial da JOC e da JOCF em Petrópolis, no Rio de 
Janeiro, deixei meu trabalho como permanente, ficando 
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em meu lugar Edith Guedes, dirigente da JOCF de 

Macapá, que já estava na Equipe Nacional. 

Deixei meu trabalho de permanente, mas nunca 

deixei de ser jocista. 

Novos rumos 

Em 12 de setembro de 1962 entrei para a 

Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus, em Roças Novas. 

Meus pais e meus irmãos amaram a fraternidade e 

amam muito a JOC e, de vez em quando, os jocistas de 

ontem e de antes de ontem se encontram para se 

refazerem, rever suas vidas, planejar algum evento e se 

alegrarem juntos. Eles por sua vez também amam a 

Fraternidade e já tivemos um encontro aqui em Roças 

Novas. Vieram de ônibus e fizemos as reuniões na Escola, 

depois de um café da manhã na Fraternidade, que é uma 

casa pequena mas onde cabe todo mundo. 

Quando os antigos jocistas se reúnem, sempre 

participo e aproveito muito. 

Desejo que possam continuar acompanhando 

nossa vida, nos dando sempre notícias e rezando por 

nós. Do nosso lado acompanhamos o Movimento e o 

trazemos conosco em nossa vida de oração. 
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O que significou para mim o 

Movimento jocista? 

O respeito pela pessoa humana. Compreender que 
"cadajovem trabalhador, cadajovem trabalhadora 
tem aqui na terra um papel a preencher, uma 
tarefa a realizar, uma missão a cumprir ... " 

A místicajocista, que nos ensinou a ligar a Fé com 
a Vida, nos ajudou a querer conhecer melhor o 
Evangelho para poder julgar os fatos à luz da Fé. 

O método VER, JULGAR e AGIR - A gente 
aprendeu a ter os pés no chão e diante de uma 
situação difícil nós aprendemos a nos perguntar: 
"Se Jesus estivesse aqui no meu lugar o que Ele 

faria?" Isso nos ensinou a ver sempre o lado 
positivo do fato, da pessoa, "do outro" e diante de 
um fato ou de um acontecimento havia sempre 
um plano de ação. 

A JOC Escola de Vida - Uma escola que educa 
para Ação e para a Responsabilidade. O militante 
jocista é educador, apóstolo e missionário, tem 

consciência de sua responsabilidade, acredita em 
Jesus Cristo e na Igreja. 

A consciência de classe - Descobrimos o sentido 
da solidariedade. Temos um compromisso com a 

classe operária, daí tentarmos sempre caminhar 
juntos. Aprendemos a desenvolver a consciência 
profissional. 
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Uma coisa que admirei e me impressionou sempre 
foi o trabalho em conjunto. A seção junto com a 
Federação, esta junto com o Regional, este ligado ao 
Nacional e, por sua vez, o Nacional junto com o 
Internacional. É claro que havia diferenças, mas sempre 
houve diálogo, tentava-se guardar as características de 
cada Região e conseguíamos trabalhar juntos e unidos. 
A dimensão internacional do Movimento é uma força 
para os jovens trabalhadores e para toda a classe 
operária. 

Hoje como irmãzinha, tentando partilhar a vida 
com aqueles que nossa sociedade exclui, tenho 
oportunidade de continuar a luta. O trabalho é lento, 
mas Deus não tem pressa. É preciso não perder a 
Esperança e continuar a luta pessoal, a luta com todos 
e que é uma só: a luta da humanidade para uma vida 
plena. Nunca é tarde demais. É preciso deixar Deus 
ser Deus em nossa vida, na vida da gente. Através de 
nós, Ele será Deus na vida do "OUTRO". 

WALDEMAR ROSSI 

A JOC chegou a Waldemar em São 
Paulo em 1955. Ele descobriu, então, 
uma nova maneira de ser cristão, o 
valor do companheirismo e o senso 
de justiça, que o levaram a um forte 
engajamento nas lutas da classe 

operária. 

Conheci a JOC em 1955, na cidade de Sertãozinho, 
em São Paulo, através do então promotor público Plínio 
Soares de Arruda Sampaio, que havia pertencido à JUC. 
Comecei naquele mesmo ano minha militância na JOC; 
até então eu participava do marianismo. 

A JOC foi o instrumento da grande mudança na 
minha vida. Através dela descobri minha dimensão de 
classe e não apenas de trabalhador isolado. Esse fato 
colocou em questão minha espiritualidade, marcada pela 
busca de uma experiência de Deus de caráter e dimensão 
muito pessoais, sem vínculos reais com os colegas de 
trabalho ou de lazer, a não ser o vínculo afetivo. Tal 
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caráter de amizade foi reforçado, mas sofreu profunda 
alteração com a marca do COMPANHEIRISMO, o 
marchar e lutar juntos em busca de justiça. Através da 
JOC adquiri o senso de JUSTIÇA; fui conhecendo, aos 
poucos, a. dimensão das injustiças praticadas por um 
sistema de exploração do trabalho assalariado e suas 
causas estruturais. Esse conhecimento levou-me à 
necessidade de conhecer melhor o projeto de Deus para 
a humanidade, isto é, a necessidade de conhecer a 
História do Povo de Deus e a proposta e a prática de 
Jesus Cristo. Essas questões se foram colocando a cada 
passo e precisavam de respostas cada vez mais 
profundas. A convivência com outros movimentos da 
Ação Católica, como JUC, JEC e JIC foram salutares 
nesse sentido. 

Semanas de Estudos e Congressos 

As atividades da JOC. que muito me ajudaram 
foram as Semanas de Estudos que aconteciam 
anualmente. Participando desses encontros fui 
conhecendo muita gente, outras realidades operárias 
mais desenvolvidas que em minha cidade, 
engajamentos concretos nas lutas de classe, a história 
e a estrutura do sindicalismo brasileiro e os desafios 
evangélicos. Outra experiência importante foi o 
Congresso Nacional de Jovens Trabalhadores e, ainda, 
o Congresso Internacional da JOC realizado no Rio de
Janeiro em 1961.
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Sempre gosto de lembrar que tudo que aprendi 
na JOC levou-me, freqüentemente, a abrir mão de meus 
projetos pessoais para realizar um possível projeto de 
classe. 

Dificuldades / Obstáculos 

A JOC encontrou obstáculos. Quando participei da 
Equipe Regional de São Paulo, havia um c�nfronto �a
Direção Nacional entre companheiros de Mmas Gerais 
e de São Paulo, envolvendo também companheiros de 
outros estados. Isso atrapalhava muito o nosso trabalho, 
mas aprendemos a conviver na diversidade. Outro fato 
foi a dificuldade de parte do episcopado brasileiro em 
apoiar um movimento tão importante como a JOC, único 
no gênero, formador e animador de trabalhadores 
cristãos para seus engajamentos sociais. 

Depois da JOC 

Quando deixei a Coordenação Regional pude pôr 
em prática um projeto que nasceu e se desenvolveu 
enquanto estava na direção: mudar de profissão, entrar 
para uma metalúrgica e começar aí um trabalho de b�se
com perspectivas de médio e longo prazo. Ou seJa, 
deixava de lado a profissão de pedreiro-construtor, para 
entrar numa fábrica. Foi a concretização do 
compromisso mais profundo com �inha cla�se, 

_
foi o

verdadeiro início da atividade sindical, a reahzaçao do 
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projeto coletivo que ainda continua e que só findará 
com a passagem para a outra vida. 

De 1955 a 1962 fui coordenador da JOC local 
(Sertãozinho), da JOC Diocesana (Ribeirão Preto) da 
JOC Regional Sul (São Paulo, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul). O fato de ter sido militante e 
coordenador ajudou-me a ter confiança em minhas 
iniciativas na vida sindical e na pastoral. Aprendi a 
enfrentar desafios com muita firmeza e coragem. Sem 
dúvida, um aprendizado fundamental, uma fonte 
indispensável, formadora de quadros para o conflito 
no mundo do trabalho. 

A segunda experiência, como decorrência do 
amadurecimento adquirido na JOC, foi a formação de 
grupos de trabalhadores cristãos a partir das Comuni
dades de Base, com um duplo desafio: levar esses 
trabalhadores à compreenderem a necessidade do 
engajamento nas lutas da classe e a questionar a Igreja 
quanto ao seu compromisso com os trabalhadores. Dessa 
dupla atividade, junto a outros inúmeros companheiros, 
nasceu a Pastoral Operária em São Paulo, no ano de 1970. 

Para finalizar gostaria de dizer que minha 
colaboração com a caminhada da JOC não parou jamais, 
mantive sempre estreita ligação com seus militantes 

ou dirigentes, seja como militante operário, seja como 
coordenador da Pastoral Operária, numa constante 
troca de experiências, de análises de conjuntura e de 
busca de compreensão dos desafios comuns. 

Um forte desafio 

A JOC continua sendo a melhor Escola de Vida 
para os jovens trabalhadores, principalmente neste 
momento em que a classe trabalhadora vem sendo 
excluída do mercado do trabalho e do mercado de 
consumo. Há um desafio histórico para a atual 
juventude: como desenvolver junto aos jovens que 
chegam para o mundo do trabalho a consciência de que 
são eles os protagonistas das mudanças de que o país 

necessita. 
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PADRE MARTINHO REIS PEREIRA GAIO 

''Dou infinitas graças a Deus por ter, 
no início do meu sacerdócio, 
conhecido e trabalhado com jovens 
trabalhadores e jovens trabalha
doras". Assim diz Pe. Martinho, 
mineiro, de Juiz de Fora, que desde 

seminarista se interessou pelo 

Movimento jocista. Foi assistente da 

JOC de 1950 a 1962. 

Ainda seminarista conheci a JOC 

Eu cursava teologia no Seminário Maior São José, 
em Mariana, no período de 1943 a 1949. Foi neste 
período que, estudando a Ação Católica, me despertou 
o interesse pelo Movimento Jocista. A motivação maior
foi meu pai. Comecei a aprofundar sua vida de operário,
suas lutas pela sobrevivência da família (éramos sete
filhos), suas condições desumanas de trabalho como
condutor de bondes e, posteriormente, motorneiro, fiscal
e, finalmente, inspetor. Estes cargos exigiam muito

lOG 
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dele: 15 horas de trabalho (das 7 da manhã à meia noite, 
até que o último bonde fosse recolhido, no frio ou no 
calor, na chuva ou tempo seco); desgaste da sua saúde, 
que o foi minando e o fez ir definhando aos poucos; a 
retidão e honestidade na prestação de serviço e, 
sobretudo, a consciência de ajudar a defender seus 
colegas de trabalho. 

Durante as férias de dezembro, comecei a fazer 
contatos com elementos (sobretudo senhoras) que 
militavam com grupos de jovens trabalhadoras em 
fábricas e em bairros. Não havia ainda propriamente 
grupos de rapazes trabalhadores. Estes contatos me 
fizeram inteirar das metas, dos métodos, das 
publicações, dos grupos e da missão humana e 
apostólica da JOC. 

Em 1950, fui nomeado assistente 

Antes de minha ordenação sacerdotal já estava 
decidido a trabalhar com a JOC. Logo, como sacerdote, 
comecei minha militância em contatos mais diretos com 
grupos de dirigentes e de jovens trabalhadores e 
trabalhadoras. Pouco depois, no início de 1950, fui 
nomeado assistente da JOC e nela permaneci até 1962. 

De início, no contexto da Ação Católica na diocese, 
encontrei uma JOC dirigida por senhoras de classe 
média alta, algumas até parentes de empresários, 
gente, sem dúvida, de formação cristã profunda e 
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consciente, que tiveram seus grandes méritos em servir 
as jovens trabalhadoras. À formação espiritual se unia 
a formação humana num sentido de valorização da 
pessoa e de sua profissão. Realizavam todos os anos, 
geralmente no mês de outubro, uma "Semana Jocista" 
aberta a todos, especialmente aos trabalhadores. A 
repercussão era muito positiva. 

Aprendi a amar uma juven:tude sofrida 
e idealista 

Dou infinitas graças a Deus por ter, no início do 
meu sacerdócio, conhecido e trabalhado com jovens 
trabalhadores e trabalhadoras. Eles e elas me 
ensinaram o verdadeiro sentido da vida, me ensinaram 
a viver o meu sacerdócio, me ensinaram a ser padre. 
Tenho dito isto em alto e bom som todas as vezes que 
se me apresentam oportunidades. Vivenciando quer a 
mística, quer a técnica do movimento, aprendi a amar 
uma juventude sofrida mas idealista, uma classe que 
vivia (e vive) de lutas e esperanças por um mundo 
melhor e mais humano. O movimentojocista significou 
algo muito importante que me marcou, não apenas no 
período de engajamento, mas em toda minha vida. Os 
"tempos difíceis" do momento no Brasil vieram 
consolidar minhas convicções da importância e da 
necessidade do movimento. 

JOC - um Movimento aberto para o mundo 

A JOC significou a consciência de uma Igreja de 
rumo certo, una, santa, católica e apostólica. Uma Igreja 
que se colocava ao lado de uma classe espoliada e 
excluída. Tive a felicidade de participar do "Congresso 
Internacional da JOC" em Roma, em agosto de 1957. 
Lá presenciei o interesse universal pela salvação da 
classe operária. O movimento não estava restrito a um 
continente, mas aberto ao mundo todo. Onde existir 
umjovem trabalhador, umajovem trabalhadora, aí está 
a missão da JOC. O grande valor da JOC é ter sido o 
ponto de convergência das angústias e esperanças de 
todos os jovens trabalhadores do mundo. O grande 
mérito da JOCI foi consolidar a solidariedade entre 
estes trabalhadores. 

Participei intensamente da JOC e busquei 
novos assistentes 

Em âmbito diocesano -A militância dos membros 
dentro do método VER-JULGAR-AGIR, as tardes 
de formação e encontros diocesanos, as "Semanas 
Jocistas". O grande jogral apresentado por ocasião 
do Dia Internacional da JOC. 

Em âmbito Regional e Nacional - Os Congressos 
da JOC, especialmente o de 1950 no Rio. Foi nele 
que aprendi realmente o que era a JOC. A partir 
dele, houve uma reestruturação da JOC na 
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diocese. O encontro com Pe. Cardijn no Rio de 

Janeiro; os encontros de assistentes .. 

Em âmbito internacional -A Peregrinação 
Internacional da JOC a Roma em 1957. 

Trabalhei também por novos assistentes. Outro 
sacerdote assumiu a JOC masculina. Foi muito 
gratificante, depois de muitos contatos, a ajuda de 
padres franceses que vieram para o serviço específico 
com a Ação Católica Operária. 

Como professor no Seminário Santo Antônio, de 
Juiz de Fora, embora sendo um "Semínário Menor", 
pude sensibilizar muitos alunos, especialmente os mais 
adiantados, sobre a missão e o trabalho da JOC. 
Apresentava-lhes com entusiasmo os exemplos de 
militância jocista e todas as conseqüências em suas 

vidas. Foi gratificante. Um daqueles alunos (hoje bispo), 
quando o assunto é abordado, se recorda das minhas 
colocações sobre o movimento jocista, lembrando até 
de exemplos. 

Foram muitas as dificuldades 

Dificuldades internas iniciais: apresentar o 
verdadeiro rosto da JOC. Foi o impacto entre a JOC 
existente na diocese na época, fora dos padrões 
essenciais, e a reestruturação de uma JOC autêntica, 

vivendo sua mística e suas técnicas próprias. Um 
exemplo marcante foi o entregar a JOC aos jovens (por 
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eles, com eles e para eles), acreditar na liderança e na 
capacidade deles mesmos. Houve desgostos e choques. 
Quando participei pela primeira vez do Encontro 
Nacional em 1950 no Rio de Janeiro descortinou-se 
diante de mim o que era a verdadeira JOC - sua missão 
diante da classe operária e da juventude, sua mística 
apostólica e missionária, seus métodos e sua pedagogia 
a partir da vida (contatos pessoais, revisões de vida, de 
trabalho, de ação nos grupos etc.), e os grandes desafios 
a enfrentar. 

Dificuldades externas: vieram na época da 
repressão militar. Alguns temeram prisões e 
desemprego. As denúncias anônimas contribuíram 
para criar sobressaltos. O medo e a insegurança 
campearam no meio dos jovens, tornando-os 
inseguros. A sede do Secretariado Dicesano passou 
a ser sorrateiramente vigiada. Em 1964 - era 
vigário em uma paróquia do interior - fui 
denunciado por ter sido assistente da JOC. O 
padre assistente que me substituiu era jovem, foi 
perseguido e isso lhe custou o afastamento do 
ministério. 

Dificuldades eclesiais: deram-se no meio do próprio 
clero. A inaceitação da Ação Católica, vendo-a 
erroneamente como um movimento "pedante", de 
elite (na diocese eram os homens e as mulheres de 
AC vindos da burguesia), cujos leigos "queriam 
tomar o lugar do clero"(?) A falta de preparo para 
aceitar todo o trabalho ante-conciliar e, ainda 



menos, a mudança de mentalidade que o Vaticano 
II iria exigir. A contribuição que a AC mundial deu 
para as grandes reformas (litúrgica, bíblica, 
missionária, apostólica etc.) da Igreja, e que 
ajudaram a preparar o Vaticano II, era ignorada 

por grande parte do clero. As reservas ao 
movimento por parte de bispos do Brasil 
dificultaram o crescimento da AC. 

Dificuldades ocasionais: por ocasião da preparação 
para o Congresso Internacional em Roma, muitos 
jocistas se viram duramente criticados nas 
campanhas de divulgação e, sobretudo, na 
financeira. Era uma utopia querer um 
representante da JOC de Juiz de Fora em Roma. 
A "teimosia" no entanto conseguiu levar duas 
jovens ao Congresso, uma das quais usava uma 
perna mecânica. 

Em 1963-1964 

A partir de 63 fui nomeado pároco no interior. Na 
primeira paróquia alguns rapazes e moças eram 
militantes, e com eles foi possível dar certa continuidade 
ao grupo da paróquia. Também lá, no ano seguinte, o 
grupo retraiu-se. 

Minhas atividades voltaram-se para a Associação 
dos Trabalhadores Rurais existente na paróquia. 
Quando se articulou o movimento que devia 
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transformar a Associação em Sindicato Rural veio a 
repressão, que fez desmoronar todos os ideais dos 
trabalhadores. 

Sendo depois transferido para Juiz de Fora, 
colaborei durante certo tempo na pastoral operária 
através da ACO com os padres franceses que para cá 
vieram realizar esse trabalho específico. 
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SÊ ALTIVO, TRABALHADOR! 

Entre o fragor das oficinas, 
Leal, valente, lutador, 
Já sabes que com teu labor 
A terra toda hoje dominas. 
Um pouco mais de bem-estar 
De ti recebe a humanidade, 
Sem ti não pode perdurar 
A sociedade. 

Ó trabalhador! 
É teu labor fecundo, 
Sem ti o que será do mundo. 
Conhece agora o teu valor, 
Ó trabalhador! 

(De "A JOC canta") 
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De: tibor <tibor@alternex.com.br> 

Para: bartolo <bartolo1@zaz.com.br> 

Data: Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1999 10:26 

Assunto: livro da JOC - Comemorando os 75 Anos 

De: Tibor Sulik - "tibor@ altenex. com. br" 

Para: Bartolo Perez "bartolo 1 @ zaz. com. br" 

Assunto: livro da JOC - Comemorando os 75 Anos 

Prezado amigo Bartolo 

Página 1 de 52 

Fazemos votos que todos vocês estejam bem de saúde, e com muita esperança 
para o novo Ano Jubilar de Jesus. 

Quanto ao livro a contribuição da América Latina: 

1) Estou enviando a primeira parte que foram as viagens de itinerante ao início
dos trabalhos. Para não atrasar, mando em forma narrativa, não de relatório.
Falta a parte do Sul da America do Sul, isto é, Merco Sul e Bolívia e ainda
Caribe que foi a última viagem junto com Pe. Melanson. Depois vou narrar a IV
Congresso da JOC em Lima 1959 e algo do Camexcar - Pedro Fanega .

2) Veja o que pode ser aproveitado e o restante pode jogar fora, sem cerimônia.
Para mim ajudou muito agilizar a memória, agradeço.

3) Escrevi em Castellano, para facilitar a Lidia que esta passando tudo pelo
computador e também porque será certamente utilizado em espanhol.

4) Espero terminar na próxima semana. Quando o pessoal já tiver escolhido o
que vão redatar, segundo o roteiro que recebemos, por favor indique a parte
que me caberá fazer especificamente, quanto ao tema e o número de páginas.
Para isto penso aproveitar o que já escrevi, pois está no computador e facilitará.
Caso em Bruxelas queiram, poderemos mandar tudo diretamente.
Necessitamos o endereço eletronico.

Se tiver mais alguma informação sobre os eventos do ano 2000 em Bruxelas 
por favor mande, pois estamos pensando em participar. 

Tudo de bom para vocês em 2000, Ano Jubilar de Jesus Cristo. 

29/12/99 
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LA JOC EN AMERICA LATINA 

AJ/ntroducción 
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Tibor Sulik 

La JOC en los países latinoamericanos, empesó como tambien 
fué en Brasil, através de sacerdotes que la conocieron en Roma o
en Bruxelas, en los anos 20 hasta la guerra de 1939-45. En esta 
época Mons. Cardijn organizava todos los anos, seminarios para 
sacerdotes. Esto lo hacia regularmente en los Seminarios Pio 
Brasilero y Pio Latino Americano en Roma. En esta época 
muchos seminaristas estudiavan en Europa. Yo mismo 
personalmente estuve varias vezes haciendo charlas sobre la 
JOC en el Pio Brasilero. Mons. Cardijn junto con Marguerit Fievez 
-Secretaria de la JOC y también Secretaria Particular de
Mons.Cardijn,fué, sin duda, el instrumento de Dios mas
importante para irradiar la JOC en todo el Continente. También
fué muy importante las visitas de Cardijn y Marguerit hicieron a
continuación, visitando los países, hablando con los Srs.
Obispos y animando a los sacerdotes que iniciaban el
movimiento jocista en los países. Estas giras apostólicas, las
repitieron varias vezes conforme tuvimos experiencia en Brasil.
Los dos vinieron como 4 o 5 vezes.

Itinerante - 1957/1961

Mi contacto con la JOC de America Latina, empezó a partir dei I 
Consejo Mundial de la JOC realizado en Roma en 1957, fué luego 
despues de la Gran Manifestación que ha reunido mas de 50 mil 
jocistas dei mundo todo en la Plaza de San Pedro, el dia 25 de 
Agosto de 1957, quedando como registro el dia de la "JOC 
Internacional". En America Latina, muchos antiguos jocistas 
todavia se recuerdan y lo celebran anualmente. En 1957, yo 
todavia como presidente de la JOC Brasilera, fuí candidato para 
disputar la presidencia de la JOC Internacional. En la elección 
perdí en el terce, escrutínio, quedando como prime, Presidente 
Internacional de la JOC - Romeo Maione de Canadá. Yo quedé 
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como miembro dei Comite Ejecutivo Internacional, junto con Dora 
Torres de Chile, representando el continente. /

Encuentros Continentales 

Anteriormente la JOC de América Latina habia realizado dos 
encuentros continentales. EI primero fué en 1952 en Petrópolis -
cerca de la Ciudad de Rio de Janeiro. Hubo expresiva 
participación de jocistas de Argentina - Paraguay - Chile -
Uruguay , Bolivia, etc. adernas de Brasil, donde la JOC ya tenia 
bastante penetración. Yo me acuerdo que la clausura dei 
Encuentro Continental fué realizada en el Teatro João Caetano -
Rio de Janeiro 1952. Hubo mucho entusiasmo. EI teatro quedá 
1/eno de joscistas, también fueron invitados las autoridades: el 
Cardenal de Rio de Janeiro - D. Jaime de Barros Cámara, Pe. 
Helder Cámara en la época todavia Asesor General de la Acción 
Católica Brasilera. Me acuerdo que venimos de São Paulo 
alrededor de 15 jocistas entre muchachos y muchachas. 

Llegamos a Rio en iulio de 1952. justo el dia siguiente que Brasil. 
habia perdido el Campeonato Mundial de Futbol para Uruguay en 
el Estadia de Maracanã recien inagurado. 

Encontramos la Ciudad - todo muy triste con la derrota sufrida, 
pues el equipo Brasilero estaba para ser el ganador, ya que 
necesitaba empatar para ser campeón. Hasta hoy cuando 
encontramos uruguayos e/los se acuerdan de esto. 

En el Teatro conocí a varios jocistas de: Argentina - Emílio 
Máspero y AlfredoD Pacci, que han venido junto con el Pe. 
Angeleli, que fué durante la "guerra sucia"asesinado por los 
militares, aunque era Obispo de Cordoba. Tambien encontré a 
Alfredo Sarquiz y Fulgencio Barrero de Paraguay que vinieron 
con Mons. Bogarin, gran animador de la Acción Católica, también 
fué perseguido por el Dictador Alfredo Strosner. De Chile 
encontré Dora Torres y Alberto Gonzales, el Sacerdote que los 
acompanaba era Pe. Rafael Larrain. También encontré jocistas de 
Bolívia, Ema Orellana que estuvo acompanada por el Pe. 
Ceulemans, sacerdote belga misionario en Bolivia en la región de 
Potosí, ciudad que queda alrededor de 4.500 metros de altura, 
región de minas que todavia existen desde el tiempo dei 
descubrimiento. Lo mas impactante, en esta asamblea, fué el 
discurso de Emílio Maspero que habló como presidente que fué 
dei evento. También José Gomes de Morais Netto, que fué el 
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primer presidente de la JOC Brasilera actuo como vice presidente 
y habló. 

E/ segundo Encuentro de la JOC de America Latina. fué realizado 
en Barueri -São Paulo. E/ evento fué en la misma época dei 35 
Congreso Eucarístico Internacional realizado en Rio de Janeiro. 
Como no habia espacio para esto fué decidido de que lo 
hagamos en São Paulo. Barueri es suburbio de la Ciudad donde 
los Padres de la Comunidad de Santa Cruz tenian casa y 
parroquia. E/ Asesor espiritual adjunto de São Paulo - Pe. Oscar 
Melanson c.s.c ya fallecido, facilitá e/ local para e/ encuentro que 
tuvo una duración limitada de 3 dias; e/ de Petrópolis tuvo la 
duración de una Semana y fué realizada en la Casa de 
Vacaciones de los Comerciarias (SESC) //amado Bom Clima. En 
todos estas encuentros continentales Mons. Cardijn y Marguerit 
estuvieron presentes. En e/ de Barueri también vino Patrick 
Keegan, en la época Presidente de la JOC Internacional, hoy ya 
fallecido. Patrick dejó una buena impresión por su caracter 
comunicativo, alegre y enteramente dedicado a la JOC. Tanto 
Marguerit Fievez como Patrick Keegan permanecieron solteros, 
con dedicación integral a la causa de la juventud trabajadora. En 
esta época quienes participaban de la JOC en ambas ramas 
masculina y femenina permanecian solteros y los permanentes 
liberados de su trabajo como obrero, mientras tenian e/ cargo en 
e/ movimiento. A propósito me acuerdo de una Jornada de 
Formación que tuvimos en São Paulo después dei Segundo 
Encuentro Latinoamericano realizado en Barueri, estuvo presente 
Marguerite Fieves, Mons. Cardijn ha quedado en la casa dei 
Asesor Pe. João Batista Roberto s.d.b. en su comunidad. Esta 
jornada fué realizada en la Casa de Formación que la JOC de São

Paulo tenia en e/ distante suburbio de Mauá (50 kms. de la 
ciudad). En un dado momento Marguerite dijo "Uds. son e/ futuro 
dei movimiento jocista en Brasil" y completá - para esto es 
necesario que durante 5 anos se dediquen enteramente ai 
movimiento, para consolidar la JOC, después cada uno queda 
libre de realizar su vida profesional, casamiento, etc. y continuá -
piensen en esto durante esta noche y manana durante la Santa 
Misa tomen vuestras decisiones, los jovenes trabajadores y 
trabajadoras de Brasil y la lglesia esperan vuestra decisión 
corajosa". Fué algo que nos dejó marcado y seguramente 
algunos de nosotros tuvimos que rever nuestro plan de vida. Me 
acuerdo que eramas un grupo pequeno, alrededor de 15 jocistas, 
8 jovenes mujeres y 7 muchachos. Entre estas estuvo Bartolo 
Perez, Jacques Jerome, Pázini, Umberto Migrone, etc. E/ 
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EI Terce, Encuentro de la JOC Latinoamericana fué realizado en 
Santiago de Chile, en el mes de Octubre de 1956. Antecediendo 
este evento, se realizá en Montevideo - UruguaY_yfa Tercera 
Semana lnteramericana de Acción Católica. La �emana fué
dirigida por Mons. Manuel Larrain - Obispo de Talca y también
Presidente dei Secretariado Latinoamericano de Acción Católica
funcionando en Santiago. Yo quedé elegido como integrante de
la delegación Brasilera designado por el Secretariado Nacional
de Acción Católica, que era dirigido por Pe. Helder Cámara como

siempre fué //amado por todos nosotros AI ir a Montevideo,
también fui designado para ir a Santiago de Chile para participar
en el Terce, Encuentro Latinoamericano de la JOC. Fué realizado
en el Hogar de Cristo Padre Hurtado. Fué toda una semana de
Estudio, en el método jocista - ver - juzgar y actuar. EI asesor de
la JOC de Chile era Pe. Rafael Larrain. Me acuerdo que adernas
de los países que estuvieron en Rio en 1952, también estuvo
presente la Delegación Venezolana, con Mons. Feliciano
Gonzales - Maria Torres y Santiago Tortosa, eran dos jovenes. En
la ocasión hablé varias vezes con Mons. Feliciano, que admiraba
mucho la lglesia de Brasil y también la Acción Católica y la JOC,
habian estado en Rio por ocasión dei Congreso Eucarístico
Internacional donde habia sacado muchas fotos y quedá
enamorado de Rio de Janeiro. También estuvo presente Ecuador
y Colombia, de Ecuador estuvo Gonzalo Chaves, que
posteriormente quedá como secretario adjunto de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana. EI movimiento jocista iba creciendo en el
Continente. En Chile, para nosotros de Rio, hacia bastante frio.
Fué la primera vez que habia cruzado la Cordillera de los Andes.
Es un espectáculo muy hermoso. En la época los aviones no
subian tanto como hoy y por eso los pilotos debian buscar pasar
evitando las cumbres mas altas y nevadas de la Cordillera.
Llegando a los Cerrillos, hoy transformado en base militar de la
Aeronautica. Encontré la ciudad muy oscura de color ceniza
mirando desde arriba, pero ya en tierra quedé sorprendido por la
cantidad y la belleza de las flores. Septiembre ya es primavera.
Las flores en todas partes, daban un ambiente acogedor y
transmitia mucha vida y alegria. En la Casa Padre Hurtado donde
quedamos hospedados. Otra descubierta para mi fué que los
arboles todas las semanas reciben agua por regadio y que Chile
tenia un Ministerio para los Riegos. EI agua venia toda de la
cordillera de los Andes, distribuída en todoel vai/e deSantiago -
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Vai/e Central. 

Una de las conclusiones mas importantes, adernas de desarrollar 
la JOC en todos los países, fué de tener una persona liberada 
para animar y visitar la JOC y JOCF en todos los países, yo 
quede propuesto, propusieron tambien que fuera a recidir en 
Lima - Peru, que era mas central para todos los países. 
Practicamente fue el surgimiento dei CIAL- Centro de lnformación 
para America Latina de la JOC. 

( 

Fundación dei Cial 

La propuesta fué enviada a Bruxelas para la consideración dei 
Buro de la JOC Internacional. Me acuerdo que la decisión fué 
tomada durante la Reunión siguiente dei Consejo Ejecutivo de la 
JOC Internacional. También como decisión fué que yo deberia 
organizar el Cial - Centro de lnformación de la JOC para América 
Latina,deberia tener una oficinista para este trabajo. 

BJPOR LOS CAM/NOS DE AMERICA-América dei Norte y Cuba 

Terminada la Asamblea dei Consejo Mundial-1957, durante el cual 
fué constituída la dirección con Romeu Maione - Presidente; 
Maria Mersman -Vice, Renne Salanne - Secretario y Gerard Van 
Baque/ tesorero. Quedó estipulado de que yo volveria para Brasil 
empezando por América dei Norte - Canadá y siguiendo por USA 
y después América Latina. Viaje para Canadá, Montreal capital de 
Quebec, que es la província separatista, donde la JOC 
canadiense tenia su sede. Quedé hospedado en la misma sede 
dei Movimiento. En esto ya hablaba un poco de trances, pues en 
preparación ai Consejo Mundial, quedé 6 meses visitando las 
JOC Nacionales de Europa, haciendo un gran esfuerzo para 
hablar trances. 

1) En Canadá visitamos varias grupos de JOC. Una de e/las fué
en una región donde hay una gran hidroeléctrica y también una
fábrica de celulosa. Visité ambas con mucha curiosidad.
Quedamos hospedados en una familia jocista, como era el
costumbre de ese tiempo. Hablando con los obreros de la fábrica
de Celulosa, e/ temafué e/ regímen de trabajo. Esta fábrica
trabajaba dia y noche sin interrupción y los trabajadores
reclamavan un acrescimo en las horas nocturnas trabajadas.

Quedé impresionado como la madera bruta era transformada en 



29/12/99 

Página 7 de 52 

polvo y después con la mescla de productos químicos se hacia 
liquido que pasaba en un horno muy grande y en seguida se 
hacia papel de periodico. 

Los trabajadores nos recibieron con alegria y explicaban todo e/ 

proceso de fabricación dei papel de lmprenta. Nos informaron 
también que los rol/os pesaban en torno de 200 kilos y eran 
exportados para América Latina. 

La JOC canadiense era y continua siendo muy dinâmica. Noté 
que tenian muy buena relación con los locales de trabajo 
(industrias). 

En Quebec también visitamos una granja agrícola. Tenian ganado 
y también se dedicaban a la siembra de trigo. Cuando los dos 
muchachos que trabajaban en e/ campo totalmente mecanizado, 
volvieron, tomaron su bano cenaron y fueron de coche para la 
ciudad para un club de jovenes a divertirse. Quedé pensando en 
los campesinos de Brasil que no tenian y todavia no tienen esta 
facilidad. 

Despues de este primer viaje a Canada, tuve la oportunidad de 
volver otras dos vezes. Lo hize siempre por ocasión de la reunión 
anual dei Consejo Ejecutivo de la JOC Internacional, que 
habitualmente se hicieron en Europa. 

E/ segundo viaje aconteceo en 1959, aproveché para reunirme 
con la JOC Canadiense.Hablamos sobre los nuevos problemas 
que tenian, o mejor, que motivaban los jovenes. Se notaba 
profundo interes por la separación de la província de Quebec de 
la región de expresión inglesa. De hecho las calles tenian 
siempre los nombres en dos idiomas, Frances y lngles. Tambien 
en las escuelas se utilizaban los dos idiomas. Después dei 
prebiscito realizado donde la mayoria votó por continuar unido a 
todo e/ pais manteniendo cierta autonomia, por ejemplo, e/ 

idioma propio frances y para las celebraciones de fiestas 
nacionales, como la tomada de la Bastilla , fecha considerada de 
mucha importancia en Francia. Visitamos también la gran obra 
pública, que fué la construcción dei canal para permitir la 
navegación de grandes buques en la región de los lagos de 
Ontario etc. por donde safe la gran producción de trigo 
canadiense, producido principalmente en e/ occidente centro y 
costa. 
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La tercera vez que visité Canadá fué en 1960. Fuí en compania dei 
asesor de la JOC para América Latina, Pe. Oscar Simon 
Melanson. EI asumió la función en 1958, dejando Brasil para el 
Padre William Silva. En esta ocasión fuimos recibidos por 
parientes dei Pe. Melanson. Tuvimos un contacto rápido con el 
Secretariado Nacional de la JOC canadiense, que siempre tenia 
su sede nacional en Montreal, aunque también habia JOC de 
expresión Inglesa en Toronto. Visitamos el recien inagurado 
metro de Montreal y también la exposición internacional que se 
hacia en Montreal. Noté los adelantos que habian principalmente 
en la informática. Antes en 1956 habia visitado la Feria 
Internacional en Bruxelas. También en esta ocasión fuimos hasta 
Moncton en el norte y costa leste de Canadá, donde el tenia su 
familia, su papa vivo y 3 hermanas una de e/las casada. 

Fuimos hasta la costa donde se produze la langosta. EI viaje lo 
hicimos desde Montreal en tren muy confortable pero duró como 

12 horas bastante largo. EI paisaje dei interland canadiense es 
muy hermoso, mucha vegetación, arboles por todas partes. 
Pasamos cerca de los montes que en invierno se convierten en 
canchas de patinación y skis que son los deportes de invierno 
que en Canadá es muy riguroso el invierno. Como era verano la 
temperatura estaba alrededor de 20 grados centigrados. Tuve 
una sorpresa ai notar que allí en la costa leste estaba prevista la 
construcción de una Hidro Eléctrica utilizando agua dei mar. En 
esta región dei norte la occilación de la marea ( entre alta y baja) 
es de 20 metros. Noté como la gente, para pescar, colocaba la red 
estendida y los peses quedaban presos en e/la cuando la maré 
bajaba. Fué en esta región que tuve la oportunidad de saborear 
una langosta que la pescan ai momento. 

2) ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NORTE - ( 1957)

EI viaje para Nueva York no tardó mas que una hora y media. En 
el aeropuerto encontré a Carolina Pezzullo, también elegida como 

miembro dei Consejo Ejecutivo Internacional de la JOC. Quedé 
hospedado en su casa. Su papá de origen Italiana todavia vivia. 
Era chofer de taxi, no me acuerdo de su mamá. Carolina era 
empleada de la ONU - trabajaba en la ECOSO - Comisión 
Economica y Social de la ONU. Con e/la visitamos varios grupos 
de la JOC Americana. Me acuerdo de una reunión que tuvimos 
con la sección jocista que Carolina participaba, habian como 12 
jovenes siendo la mayoria jovenes ninãs. Fué un encuentro 
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dinámico, me hicieron muchas preguntas sobre la juventud de 
Brasil. Pero también se notaba una falta de conocimiento. Se

confundian los nombres de las ciudades, para algunos la capital 
dei Brasil era Buenos Aires. Fué necesario que Carolina mostrase 
un mapa de América dei Sur, destacando Brasil y Rio de Janeiro. 
Yo también hice algunas preguntas como: cuales son los 
problemas mas sentidos por los jovenes trabajadores. La otra fué 
cual era la diversión preferida por los jovenes y la tercera fué la 
escolaridad de los jovenes y su ingreso ai trabajo. Noté que 
quedaron mirando un ai otro para contestar. Cuanto a la 
diversión - a los jovenes les gustaba mucho e/ 'Weekend" e/ fin 
de semana y que /es gustaba salir en grupos de 4 a 5 jovenes. 
Lotaban e/ coche y salian viernes por la noche, dormian en algun 
Motel - hotel a la orilla de los caminos y continuaban hasta /legar 
a un punto lejos para poder volver a sus casas hasta domingo 
por la noche. Otros iban a los clubes, para bailar y recrear en 
juegos. Estudiaban normalmente todos hasta completar la 
universidad y que no tenian porque pensar en e/ trabajo, pues 
terminando e/ estudio eran contratados en la misma empresa 
donde hacian periodo de prueba. No habia preocupación 
económica para estos jovenes. Para mi dejaba la impresión que 
los papas ganaban lo suficiente para mantenerlos en la escuela. 
Quedé impresionado cuando con Carolina visitamos e/ Barrio 
Negro. Allí vimos muchos jovenes en la cal/e y un ambiente de 
pobreza en contraste con los jovenes jocistas que eran biancas, 
apenas uno era morocho de descendencia mejicana. 

USA he visitado otras dos vezes, siempre aprovechando e/ viaje 
para Europa para la reunión dei Comite Ejecutivo Internacional de 
la JOC. En esta segunda vez fuí acompaflado por e/ Secretario de 
la JOC de Nueva York. No me acuerdo de su nombre. Con e/

visitamos varios barrios pobres de la Ciudad de Nueva York. En 
una sección jocista en Bronklein fué interesante ai encontrar un 
joven puerto riqueflo que trabajaba como a/bani/. Pregunté su 
salario, me contestá que como oficial de primera ganaba 10 
dólares por hora y trabajaba 8 horas por dia. Con é/ fuimos a su 
casa. Note como los puertoriqueflos como otros extranjeros eran 
segregados, vivian en casas construidas por e/ Municipio de 
Nueva York. Pero tenian todo en e/ barrio, inclusive escuela para 
aprender castellano. Escuela mixta. También habia en e/ barrio 
cancha de deportes, beisbol que se practicaba mucho. En esta 
época todavia e/ futbol era practicamente desconocido. Con é/

visitamos la ciudad y fué la primera vez que subí ai edificio mas 
alto dei mundo que tiene como 57 pisos. Fué un momento 
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maravilloso contemplar la ciudad de Dios construida por los 
hombres. Uno tiene la impresión que e/ edifício se mueve pero 
muy bien construido, por haber soportado e/ choque de un avión 
tiempo después. Otro impacto que deja en nosotros fué la 
estatua de la libertad que queda en la punta de la Is/a de 
Manhatan, saludando a los que 1/egan de barco, construido 
especialmente para homenagear a los emigrantes que en e/ siglo 
pasado 1/egaron muchos a USA. 

La tercera visita a USA concidió con un curso de 5 dias que 
tuvimos en la ONU, y fué en la ECOSO - Comisión Económica y 
Social. Participaron varios dirigentes de la JOC Internacional, e/

Buro y mas algunos miembros dei Comite Ejecutivo. En la 
ocasión visitamos todo e/ edifício que tiene como 27 pisos y muy 
bien localizado en la orilla dei Rio ai margen de Nueva York. Tuve 
la oportunidad de rever los dos grandes murales GUERRA y PAZ 
pintado especialmente para la sede de la ONU por Portinari, 
artista muy famoso en Brasil principalmente por su pintura muy 
expresiva, realzando la vida dura que los trabajadores tienen, 
principalmente en e/ campo. E/ es natural de Brodowski en e/

Estado de São Paulo. Hijo de campesinos y tuvo una infancia 
muy dura, por eso destaca mucho las manos y los pies de los 
hombres marcados por e/ trabajo y la pobreza. Los dos murales 
estan expuestos en la sala donde seciona la Asamblea General 
de la ONU. 

Con Carolina visitamos la Capital política de USA - Washington, 
la capital económica es Nueva York. Es una ciudad muy 
agradable. Destaca las grandes estatuas de los presidentes de 
USA en la avenida principal que dá acceso ai Capitolio. También 
visitamos jovenes acampados cerca dei Congreso de USA, en 
sena/ de protesto. Era un movimiento de protesto, mezclado con 
jovenes de la época hippie. 

Con Carolina Pessulo también visitamos después de 
Washington, la ciudad que era considerada la mas industrial -
Chicago. Queda en e/ centro dei Pais a la orilla dei lago Ontario 
que es dividido entre los dos países Canadá y USA. Encontramos 
una JOC muy animada, alegre y con buen sentido dei trabajo. La 
federación de la JOC de Chicago, tenia 5 secciones parroquiales. 
En esta época ya era una JOC mista - muchachos y muchachas. 
La gran mayoria de e/los tenia entre 20 y 25 anos, todavia habia 
también muchos de e/los que estudiaban. Otros eran 
trabajadores de oficina y muchos trabajaban en e/ comercio y 
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servicios en general. En esta época solo se podia trabajar en 
fábricas cuando se completaba 18 anos de edad. También noté 
entre los presentes algunos negros y negras muy simpaticos y 
muy comunicativos. Lo que daba la idea de que la JOC lograba 
hacer una buena integración racial, un verdadero testimonio para 
la sociedad americana fuertemente marcada por la segregación 
racial. Llegue a preguntar ai asesor de la JOC como acontecia la 
expansión de los negros invadiendo los barrios de 
predominancia bianca. Me explicá que e/los, los negros que 
representaban en el época 16% de la población americana, 
conseguian que un bianca que era contra la segregación racial , 
alquilase un departamento y lo sedia para una familia negra. La 
presencia de negros hacia bajar el precio dei alquiler. En USA lo 
común es que los que trabajan y tienen empleo fijo, procuran 
vivir lo mas cerca de su trabajo. Entre los trabajadores y la e/ase

C (los pobres) no se pensaba en tener casa propia, debido a los 
castos de construcción y también los impuestos que eran muy 
altos en comparación ai salario. Los alquileres eran 
razonablemente mas en cuenta de poder pagar, porque esto era 
un gran negocio para los bancos, investir en construcción civil 
de forma económica porque la mentalidad era de vivir cerca de 
su trabajo. Y cuando un barrio ya tenia algunas familias de 
negros, automaticamente los alqueleres bajaban, posibilitando a 
otros negros de alquilar habitación. Decian que solo un 30% de 
las familias americanas tenian casa propia, o sea que eran 
dueíios. Para los préstamos en bancos no se necesitaba tener 
propiedad, bastaba tener salario y contrato de trabajo. La reunión 
que hicimos fué alegre y bien participada. Muchas preguntas y 
también mucho desconocimiento general principalmente de 
América Latina. Algunas preguntas fueron dirigidas para la 
región Amazonica, conocida por las peliculas que pasaban de la 
selva amazonica, los rios, los enormes cocodrilos, las serpientes, 
etc. La impresión que tuve es que era una juventud alegre pero 
muy infantil, alejada de una visión dei mundo. EI dia siguiente de 
la reunión ai que /legamos tarde, debido ai congestionamiento de 
tráfico a pesar de que tomamos una auto pista, pero en las 
salidas de e/la habia siempre alguna retención de tráfico. 

Visitamos una gran fábrica de la General Motors donde se

fabricaban los camiones marca chevrolet que ya conocia por 
dentro por haber trabajado en retifica de motores antes de 
ingresar como liberado en la JOC. Quedé impresionado con la 
linea de montaje, donde trabajaban cerca de 200 obreros. Cada 
uno montando una parte dei vehiculo. Quando habia algun 
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problema se encendia una luz roja y venia un técnico para 
solucionar e/ problema, mientras la linea de montaje quedaba 
parada. Hoy todo este trabajo se hace por Robot. Inclusive ya no 
se fabrican las piesas, que son encomendadas de otras fábricas, 
solo se hace e/ montaje, son la montadoras. También noté que en 
la linea de fabricación cuando un obrero necesitaba salir de la 
linea venia otro para sustituirlo. La linea no paraba. En e/ centro 
dei pavellón habia una gran cafetera y agua fresca para los 
obreros no perder mucho tiempo. La Comisión de Fábrica nos 
explicá que e/ horario de trabajo era de 6 horas con intervalo de 
15 minutos donde eran sustituidos por otros en forma de 
revesamiento. Los salarios eran buenos y tenian 15 dias de 
vacaciones por afio, durante e/ cual no podian trabajar, en la 
misma fábrica. E/ ambiente de la fábrica era calmo, sin mucho 
contrai como eran las fábricas nuestrass en ese tiempo. La 
comisión de fábrica también era responsable por la seguridad en 
e/ trabajo. Tenia un estatuto que no podia ser despedido sin falta 
grave. Noté también que la mayoria de los trabajadores eran 
negros de estatura alta. Cuando terminaban su horario de 
trabajo, tomaban su bano en la misma fábrica y salian con su 
coche casi siempre e/ último modelo producido por la General 
Motors. Infelizmente no hubo tiempo para hablar con los obreros 
todos adultos no habian jovenes en este ambiente. Visitamos 4 
secciones de la fábrica, incluyendo donde se fabricaba las piezas 
mas importantes de los camiones. Me dijeron que la misma 
fábrica tenia otra en Canadá cerca de Toronto y que habia una 
cierta disputa entre e/los para estimular la producción. 

Hicimos todavia algunas giras para conocer la ciudad, sus 
alrededores y también por la noche donde los jovenes iban para 
divertirse. Fuera dei horario de trabajo tomaban mucha cerveza. 
Me acuerdo que en la casa donde quedé hospedado, una familia 
de origen puertoriqueíia, e/ papá y la mamá trabajaban y cuando 
1/egaban a la casa cada uno preparaba su cena y después salian 
para disfrutar con los amigos y amigas en los clubes muy 
comunes en e/ pais. Nosotros también hicimos lo mismo 
preparamos algo para comer, algunas papas, carne y conservas 
de verduras. E/ también prepará para su hermana que tenia 
e/ases nocturna y debia /legar tarde. Quedé pensando en la falta 
de convivencia familiar, como los recursos económicos van 
separando las familias. Muy diferente de lo que se conocia en las 
familias obreras nuestras. 

En América dei Norte, note que havia mucha faci/idad par los 
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jovenes estudiar a pesar de ser pagado. La misma escuela o
universidad donde cada uno se matriculaba hacia las gestiones 
para tener la beca, para ser pagada despues de terminar los 
estudios universitarios. Los jovenes eran bastantes 
despreocupados con e/ plrvenir. Parecia que todo estaba 
organizado, empleo garantido. Algo como tambien en Inglaterra, 
cuando visite la JOC inglesa junto con Patric Keegan antes dei 
Consejo Mundial de 1957. 

En las fábricas de USA habitualmente solo trabajan adultos, o
jovenes ya mayores de 20 anos. Los jovenes en general 
principalmente los jovenes trabajaban en e/ comercio, oficinas y 
servicios en general. E/ trabajo mas sencillo era cubierto por los 
estranjeros, Puerto Riquenos, sudamericanos y asiaticos. 
Aunque tenian muy buen salario, ganaban siempre menos que 
los jovenes americanos. Me acuerdo que ai visitar una 
constructora hablé con un a/bani/ de nacionalidad mexicana. 
Pregunte por su salario, me respondió que un a/bani/ de primera 
ganaba 1 O dólares por hora, de segunda ganaba 8 dólares. Pero 
que los gastos que tenia de alquiler de uma pieza, alimentación y 
ropa, se gastaba bastante. También tenia que hacer parte de uma 
sociedad médica, por si pasara algun accidente o enfermedad. 
Mas los gastos con coche, sobrava poco dinero para enviar a 
Monte Rei-México para su mamá. E/ aguardaba tiempo para 
naturalizarse americano. También pagaba sindicato, obligatorio 
por convenio coletivo. 

La lglesia en estos paises tenia buenas escuelas parroquiales, 
donde se hacia la primaria y segundaria. Las universidades eran 
y quizas continuan Fundaciones donde se conseguia 
financiamiento para pagar despues de egresado. Las escuelas 
parroquiales también daban una buena formación religiosa, tanto 
las católicas como las evangelicas de diferentes 
denominaciones. Tambien tenian canchas de deportes para 
recreación. La misma escuela e/ domingo se transformaba en 
espacio para culto religioso, para los católicos, para la 
Celebración de la Santa Misa. Noté un buen relacionamiento de 
los sacerdotes, dos o tres en cada parroquia con los jovenes. 
Aún asi en la reunión que tuvimos en Chicago y como en Nueva 
York, ningun sacerdote participo, contrario de Montreal - Canada, 
donde en las reuniones que tuvimos, varias, siempre habia la 
presencia de un sacerdote. En esta época la JOC canadiense 
como también la Americana tenian programa anual para las 
encuestas personales que se hacia y despues en las reuniones 
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se colocaba el resultado, donde se aplicaba el ver, juzgar y actuar 
consecuente. La militancia era orientada para los contactos 
personales y atraves de la amistad cada militante iba 
aproximando los jovenes con quienes tenia mas contacto en el 
trabajo, o en la escuela o en el barrio. Se daba importanci a las 
actividades masivas, paseos colectivos, deportes colectivos para 
reducir la tendencia cultural dei individualismo marcante en la 
sociedad. Tambien se cuidaba bastante de la preparación de los 
y de las jovenes para el casamiento. En Canada, principalmente, 
habian cursos de preparación ai matrimonio bastante 
frecuentados por los jovenes de Parroquia, donde tambien los 
jocistas y las jocistas participaban, aun que todavia no tenian su 
polo. Me acuerdo que la JOC de San Paulo habia traducido este 
Curso de Preparación ai Matrimonio y nosotros lo hemos hecho. 
La JOC en esta época tenia bastante simpatia y gozaba de 
prestigio junto de la Jerarquia. Era una JOC y JOCF en fuerte 
espanción y reconocimiento de su valor educativo en la 
sociedad. 

Conocer a los dos grandes paises de America - Canada y 
Estados Unidos de America durante los viajes, los cuatro que 
hice, fue realmente muy interesante percibir la inmensa 
diferencia económica en relación a América Latina. También la 
diferencia socio cultural muy grande son barreras casi 
intransponibles, qunque tienen la misma origen cristiana. 

Por los caminos de America Latina 

Terminado mi prime, viaje por America dei Norte, Caroline 
Pezzulo siempre muy gentil y hablando un poco de castellano, 
me acompaflo para tomar el avión en Chicago, con destino a 
Cuba. Embarque en un avión de la compaflia TWA, americana. 
Fue la primera vez en toda mi vida de viajero que puedo decir sali 
casi muerto. Despues de una hora de viaje, cuando ya 
terminamos la cena el avión entro en una fuerte turbulencia. En 
esta época los aviones no subian como hoy hasta 11 mil metros 
de altitud. Entramos en una fuerte tempestad, relampagos, 
sacudones y mucho movimiento. Yo mire el reloj pensando 
cuanto tiempo iba durar la tempestad. De repente escuche un 
fuerte estruendo y perdí los sentidos. Cuando volví habian 
pasado 40 minutos. EI avión hizo un aterrizaje de emergencia en 
Hudston - Sur de Estados Unidos. EI piloto nos informá que 
habian tenido una fuerte queda y que nos salvo el piloto 
automático que estaba prendido. Bajamos de la altura de cruze 
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para alrededor de 500 metros. Todos perdimos los sentidos 
inclusive la tripulación. Nos dieron pastilla para reanimar e/

corazón. Muchos pasajeros desistieron, porque se sentian mal. 
Yo desidí seguir e/ viaje para Habana, donde los jocistas me 
aguardaban. 

3) Con la JOC cubana

En Habana encontré en e/ aeropuerto José de Jesus Plana -
Eduardo Garcia y Reino/ Gonzalez, que vino me buscar en la 
salida dei avión. Me dijo apresemonos porque la situación no 
esta buena, hay manifestaciones contra Fulgencio Batista 
presidente de Cuba y nosotros como militantes de la JOC, somos 
perseguidos. A lo mejor no te dejan saltar. E/ conocia personas 
que trabajaron en la Aduana, donde llevó mi pasaporte y 
rapidamente despues dei sei/o salimos en una pequena 
camioneta para la sede de la JOC, donde encontré un numeroso 
grupo de JOC y JOCF y también ai Pe. Os/e y e/ Padre Freixedo, 
ambos asesores dei movimiento jocista. Reino/ era presidente de 
la JOC - Plana e/ Secretario Nacional y Garcia e/ Tesorero 
Nacional. Después de una rápida presentación salimos. Yo quedé 
hospedado en e/ Colegio de los Padres Jesuitas. Por la noche 
escuchamos tiros seguidos. Por la manana nos reunimos en e/

mismo colegio y hicimos e/ programa de contactos, reuniones, 
etc. La JOC cubana en esta época ya era mista. Era por la misma 
situación que vivia e/ pais. Visitamos algunas ciudades dei 
interior dei pais donde e/ clima socio-político era menos tenso. 
Visitamos e/ sindicato de los trabajadores en e/ Comercio, donde 
Eduardo Garcia era e/ Secretario General. Hubo muchos 
discursos salientando la JOC como movimiento de formación 
integral de los jovenes y de las jovenes trabajadoras. También 
junto con Eduardo Garcia visitamos algunas tiendas donde 
habian militantes de la JOC y JOCF. Con Plana visitamos otras 
ciudades dei interior. Para una de e/las viajamos mas de 6 horas 
en esta ocasión nos acompanó e/ asesor Pe. Os/e. También nos 
han mostrado las playas hermosas de Habana, como Valledero, 
etc. Por la noche visitamos la ciudad muy bien iluminada con 
muchos letreros de propaganda, principalmente de bebidas y de 
los famosos puros cubanos. E/ dia siguiente por la noche fui con 
Eduardo Garcia para la Asamblea de su Sindicato en e/ Centro 
histórico de Habana. 

Ambiente Pre-revolucionario 
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Se notaba por las calles bastante agitación. Grupos de personas 
improvisaban una manifestación y hablando fuerte contra e/

gobierno con palabras duras para sacar e/ presidente: " que se

vaya, que se vaya", gritaban los manifestantes. Cuando 1/egaba la 
policia pronta para golpear los manifestantes, se iban y mas lejos 
hacian otra manifestación. Era para provocar el gobierno y a la 
vez aumentar la intranquilidad en e/ Pais. Se hablaba que estaban 
preparando en la Cierra Maestra milicianos para hacer la 
revolución en e/ Pais. Muchos jovenes iban se incorporando a los 
grupos "guerrilleros" de la Cierra Maestra. Habian también 
muchos jovenes de la Universidad Católica que se incorporaban, 
aún que la mayoria era formada por desempleados y también por 
un pequeno grupo que eran conocidos como marxistas, entre 
e/los Raul Castro, hermano de Fidel. También jocistas se 
incorporaron, no todos, a los insurgentes, como Eduardo Garcida 
y Reino/ Gonzalez y la presidenta de la JOCF Norma, conforme 
supe mas tarde. 

Revolución 

La revolución aconteceo en e/ dia 16 de Julio de 1959 y tenia 
como símbolo la persona de José Marti, que en épocas pasadas 
lucho por la independencia de Cuba, rompiendo con la Corona de 
Espana. EI movimiento Sindical de Cuba, siempre fue muy 
actuante. Habia una única Central Sindical - la CTC - Central de 
Trabajadores Cubanos, que tenia todas las corrientes politicas de 
la época. Entre estos habia una de fuerte inspiración cristiana 
apoyada por la CTC de Bélgica - Central Sindical Cristiana. Los 
Sindicatos mas fuertes eran el de trabajadores de Comercio -
Bebidas - Portuario - Transporte - Fumageros - Campesinos y los 
metalúrgicos. Todos eran sindicatos Nacionales con 
departamentos regionales. Esta Central Sindical también estaba 
contra el gobierno de Fulgencio Batista. 

Hize otras dos viaies a Cuba. en 1958 y 1960. Esta última ya en el 
nuevo regimen que tenia como lider Fidel Castro. En esta última 
visita a Cuba fuimos de paso con Pe. Melanson para la reunión 
dei Comité Ejecutivo de la JOC Internacional. Todavia habia 
bastante confusión en el pais. Nos invitaron para una entrevista 
en la TV Cubana, para explicar el trabajo que hacia la JOV, 
situación de América Latina, particularmente Brasil que tenia el 
nuevo gobierno de Janio Quadros que se mostraba muy amigo 
de Cuba. Fué muy largo con duración de 2 horas seguidas con 
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poco intervalo. La TV Cubana ya no tenia mas espacio para 
publicidad. Fué largo y cansativo. Se decia que Fidel Castro 
como joven cursó en escuelas catolicas y se esperaba que haria 
un gobierno de inspiración cristiana. Quizas esto habría 
acontecido si los católicos especialmente la Jerarquia hubiera 
tenido una mayor aproximación con él. Normalmente con la 
lglesia no tiene modelo político y la formación a nível parroquial, 
antes dei Concilio Vaticano li, era fuertemente conservador, se

vivia el tema "todo poder viene de Dios ", no se ha formado laicos 
con liderasgo suficiente para participar en una sociedad 
pluralista y adernas para trabajar junto con marxistas. La 
experiencia de los Padres Obreros de Francia que despues de 
algun tiempo han dejado la lglesia Católica, marcó mucho esta 
época. Quizas en el futuro distante los historiadores podrán 
esclarecer y juzgar la militancia católica de los anos 60. 

CJ Por los caminos de América - Países bolivarianos 

4JVENEZUELA 

Despues de Cuba, en el prime, viaje fuí a Venezuela. En el 
aeropuerto de Maiquetia que queda a cerca de 70 Klm. de 
Caracas nos esperaban Mons. Feliciano - Santiago Tortoza y 
Maria Torres, que ya los conocia desde el Ili Congreso 
Sudamericano de la JOC realizado en Santiago en 1956. Habia 
mucha burocracia en el aeropuerto y la Aduana muy rigurosa. 
También Venezuela era gobernada por el dictador Perez Gimenez, 
hacia muchos anos. Mons. Feliciano tenia un pequeno coche 
Wokswagen, colocamos la valija y los cuatro tomamos la 
carretera que va a Caracas. La Ciudad de Caracas queda 
alrededor de 900 metros sobre el nível dei mar, en un hermozo 
vai/e, ciudad moderna con dos Torres inmensas, una de e/las 
ocupada por el sistema de seguridad nacional. Ciudad de 
arquitectura espanola. Clima caluroso. Yo quedé hospedado en la 
casa de Mons. Feliciano. Su mamá nos recibió muy bien cenamos 
y nos acostamos. EI dia siguiente nos reunimos en la sede de la 
JOC y JOCF juntos. Quedaba cerca dei Arzobispado en el centro 
de Caracas. Tortoza y Maria Torres eran ambos liberados para el 
trabajo de la JOC. Hicimos una larga reunión, previendo visitas a 
varias ciudades dei interior - Barquesimento - Puerto Ordaz - EI 
Pau y Maracaibo, zona petrolera. Maracaibo es la segunda mas 
numerosa dei Pais. La dirección de la JOC con Mons. Feliciano 
habia programado para el sabado y domingo una jornada de 
formación para dinamizar la JOC en Caracas. Han invitado 
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jovenes muchachos y muchachas de todas las parroquias. Como

si fuera un lanzamiento oficial dei movimiento jocista. Pero en 
este mismo dia un viernes, Mons. Feliciano habia pedido una sita 
para el Sr. Cardenal Arias Bianca de Caracas. Fuimos los cuatro. 
Nos recibió con mucha atención y dijo que la JOC podria contar 
con el para todo. Que no tuvieramos miedo aun que la repreción 
de la dictadura era muy fuerte, pero debiamos tener cuidado, 
para no envolucrarse en movimientos políticos. La JOC es un 
movimiento de formación integral por eso tiene todo el apoyo de 
la lglesia Venezolana. Mons. Feliciano agregó que por ser 
movimiento de formación integral, suponia que los jovenes y las 
muchachas tenian un contacto con los movimientos donde se

encuentra la juventud y que en las reuniones es utilizada la 
encuesta, y la reflexión en el juzgar para la acción despues. La 
presencia y la actuación en los grupos juveniles seguramente 
/levaria a conocer también los movimientos contestatarios que 
luchan por la libertad dei pais. No dijo nada pero su sonrisa 
significo que no deberian tener miedo dei compromiso social 
consequente de la visión cristiana de la sociedad. Salimos 
contentas y Mons. Feliciano dijo: " ... nuetra responsabilidad es 
muy grande para evangelizar a todos los jovenes trabajadores de 
Venezuela". En la jornada de sabado y domingo, habian como 40 
personas. EI encuentro se hizo en un colegio de Monjas que 
tenian una escuela para ninos y ninas primaria. AI iniciar Maria 
Torres distribuyó a todos los participantes la oración jocista y 
también el Himno Internacional de la JOC. Rezamos y cantamos 
con alguna dificultad. Para la mayoria era la primera vez que 
rezaban esta oración y cantaron este canto que Maria Torres 
lidero con dificultad. Mons. Feliciano habló sobre la mistica 
Jocista, transmitió el mensaje y el apoyo dei Cardenal. Yo hablé 
sobre el método jocista y apresente el caracter organizativo de la 
JOC, la importancia de la pesquiza que se hace durante la 
semana, algo sobre tecnicas de abordage y la importancia dei 
testimonio jocista en casa, en la familia, con los amigos, 
companeros de trabajo y también con el polo y la pola. Despues 
dei almuerzo continuamos haciendo como es el método de la 
JOC en pequenos grupos muchachos y muchachas separados. 
Donde cada uno podria presentar los problemas que tiene en el 
trabajo, dificultades, logro, etc. Despues dei lanche, como a las 4 
horas pm. /lega apresadamente Dagoberto Gonzalez hermano de 
Mons. Feliciano. Vino a avisarnos que en el barrio la Seguridad 
Nacional (policia de represión) habia capturadod personas dei 
movimiento de liberación nacional despues de trocar tiros, quer 
nosotros lo hemos escuchado también. Dagoberto Gonzalez ya 



29/12/99 

Página 19 de 52 

estuvo 2 vezes detenido, porque hacia parte de un grupo político 
de inspiración cristiana que Juchaba por la democracia. 
Suspendemos la reunión y e/ mismo Dagoberto nos 1/evó para su 
casa donde también vivia Mons. Feliciano. Lunes por la mafíana 
tempranito, salimos los 4 para la Ciudad de Maracaibo. Viajamos 
durante 12 horas. Llegamos a Maracaibo por la tarde despues de 
pasar por Barquecimento y los //anos veneza/anos, donde hacia 
bastante calor. Mons. Feliciano conocia los sacerdotes que nos 
hospedaron. E/ dia siguiente hicimos una reunión con algunos 
jovenes por la noche. Durante e/ dia visitamos los pozos de 
petroleo que estaban enclavados en el Lago de Maracaibo. 
Parecen arboles fincados en e/ mar. También visitamos donde 
estan las bombas que presionan por los eleoductos para Curaçao 
donde estaba la gran refinaria de petroleo de la SHEL procesando 
alrededor de 600 mil barriles diarios. Petroleo es la gran riqueza 
de Venezuela, pareciera que nunca termina. Venezuela produce 2 
millones de barriles de petroleo por dia. La gazolina para los 
automoviles cuesta menos que un vaso de agua. Por eso se nota 
tantos vehiculos en las ciudades. E/ transporte colectivo casi no 
existe. En la vuelta de Barquecimento donde quedó un grupo de 
nuevos jocistas muchachos y ninas junto con el asesor amigo de 
Mons. Feliciano. En la vuelta pasamo por Barquecimento, donde 
hablamos con el Sr. Obispo quew tiene la sede en Maracay. 
Hicimos el mismo programa de Maracaibo. En Barguecimento hay 
una gran fábrica de Cerveza que produce la Cerveza Cardenal y 
también la Polar etc. Los veneza/anos toman por e/ clima 
caluroso mucha cerveza. También en Maracav quedó un grupo de 
nuevos jocistas bajo la responsabilidad de Marcelo Ordofíez que 
trabajaba como oficinista. 

De Barquecimento volvimos para Caracas, pero ai dia siguiente 
tomamos otra vez e/ WOLKWAGEN y los 4 emprendimos otro 
viaje para el Este de Venezuela. Fuimos hasta la Ciudad E/ Pau. 
1 O horas de viaje por carro cruzando los //anos venezolanos casi 
en e/ final de los //anos cruzamos e/ Rio Orinoco, que nace en la 
frontera de Brasil y baja para e/ atlantico. Mons. Feliciano 
conocia el Obispo dei lugar dejamos también la semi/la de la 
JOC, quedó encargado un Sacerdote. Dormimos a/li en la casa 
dei Sr. Obispo. EI se interesó mas en conocer porque conoció 
Cardjin en e/ Seminario Pio Latino Americano de Roma. Fué una 
charla larga despues de la cena. E/ dia siguiente fuimos para 
Puerto Ordaz, donde sale la gran parte dei petroleo venezolano 
producido en los //anos. Repetimos la misma operación que 
habia sido preparada por la joven JOC de Venezuela. 
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AI volver a Caracas ya por la tarde quedamos deslumbrados por 
la puesta dei sol en los //anos veneza/anos. Una maravilla que 
Dios nos ofrece. En los viajes siempre rezamos e/ Rosario de 
Nuetra Senora. 

La primera visita a Venezuela fué una verdadera misión. Viajamos 
mas de mil kilometros siempre de Wolkwagem. Maria Torres y 
Santiago Tortoza junto con Mons. Feliciano quedaron contentas 
y con mucha esperanza y animación por la JOC. En esta época 
Venezuela era un pais de economia estable, quizas e/ de mejor 
economia de America Latina. Durante varias anos mantuvo e/

dólar americano a 4 Bolivares. 

Para entrar en Venezuela, se necesitaba un visto especial, con 
autorización de Ministerio de Estrangeros. Se 1/enaba un 
formularia, se pagaba una taxa y se aguardaba e/ permiso que 
era gestionado en Caracas. Caracas siempre fué una ciudad 
moderna, con amplias avenidas cortando e/ vai/e de los Caracas, 
aborígenes que habitaron esta región. Lo que mas nos 1/amó la 
atención fué los ranchos construidos en los cerras que 
circundan la ciudad. En e/ medio de las grandes avenidas, 
quedan e/ caserio colonial con sus patios internos. Clima 
caluroso pero seco. 

Estuve en Venezuela 4 vezes durante la misión que tenia en la 
JOC Internacional. En la segunda y otras visitas, ya encontré un 
grupo numeroso de jocistas muchachos y muchachas. Me 
acuerdo de 3: Pedro Fanega, dibujante decorador de muebles, 
que trabajaba enel DECODIBO, empresa de origen judia que 
representaba en Venezuela los muebles de estilo Geraman Muller 
de USA. Muebles de primera e/ase solo para las grandes 
empresas de Venezuela y la Administración Pública. La sede de 
la JOC estaba en Pilita a Buvare, 15 - zona central de Caracas. 
Una vieja casa que Mons. Feliciano obtuvo como prestamo de la 
Arquidiocesis de Caracas. La JOCF estaba no muy distante, 
donde encontré Maria Pinto, que trabajaba como secretaria en 
una Compania Petrolera. En todos los países por donde viajé 
siempre encontre las muchachas mejor preparadas en los 
estudios. Como que la mujer se dedicase mas ai estudio y los 
varones quizas necesitaban trabajar muy pronto para ayudar en 
los gastos de la casa. 

Las Guianas: Inglesa - Holandeza - Surinam v Franceza.
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En la segunda gira por America Latina, despues de Venezuela y 
las Guianas en la época no habia vuelo directo. Venezuela 
todavia reclama una parte de su territorio que es el Eslabon, 
formado por el desagüe dei Rio Orinoco, que ai /legar ai oceano 
forma una inmensa región pantanosa cubierta por vegetación 
espeza. La región esta en disputa entre Guiana Inglesa y 
Venezuela. EI viaje lo hice via Trinidad que es también poseción 
Inglesa. Allí quedé un dia por el cambio de aviones y los vuelos, 
restritos para la Guiana Inglesa. Quedé practicamente dentro dei 
Hotel. Hacia mucho calor y también habian muchos sancudos. 

5) Guyana Inglesa

Llegandod a Gergton, un sacerdote y algunos muchachos me

aguardaban en el Aeropuerto. Tenian un cartel con mi nombre. 
Creo que fué la JOC Internacional que hizo la comunicación. EI 
sacerdote hablaba un poco de francez con quien yo podia 
comunicarme. Quedé hospedado en la casa donde habian 3 
jovenes, dos muchachos y una muchacha. EI nombre dei papá 
Manoel, era descendiente de portugueses. EI sacerdote me 
explicá que las tres guianas eran por el tratado de Tordesillas 
cuando dividió América dei Sur, una parte pertenecia a la Carona 
Portuguesa y fueron infiltrados por holandeses y franceses, 
mejor piratas que escondian sus robos en esta región. Hacia 
calor. Los hombres todos tenian pantalones cortas. EI comercio 
y empleados dei estado - carona britanica era la única fuente de 
trabajo y las escuelas. Noté que el horario de trabajo era de las 
6:00 am hasta las 12:00 horas. Por la tarde todos iban desde las 
3:00 horas p.m. para practicar deportes, esto para los que 
trabajaban en la administración pública. EI comercio reabria a las 
16:00 horas pm hasta las 20:00 horas. Habia un tiempo largo para 
la siesta. Por la noche salimos a conocer Georgthon, la capital de 
la Guiana. Noté que en la ciudad habia una mureta en la cal/e 
principal. Me explicaron que hace muchos anos, era donde los 
barcos atracaban, barcos chicos que subian por el Rio. Pero que 
hoy el puerto quda a mas de dos kilometros. Toda esta parte fué 
rellenada por tierra que transporta el Rio Amazonas y que por las 
corrientes marítimas va apartando el mar. Es como se la propia 
naturaleza, va rellenando con tierra brasilera, recuperando el 
domínio de Brasil sobre toda esta àrea. EI sacerdote quedó de 
iniciar un grupo de JOC. Por falta de comunicación no volví mas 
a Georgthon. 
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6) Surinam - Guiana Holandeza

Seguiendo la ruta de las Guianas fuí a Surinam en u pequeno 
avión DC3 con dos motores y helice. En Surinam habia un 
sacerdote que hablaba un poco de catalán, por haber vivido en 
Curaçao - Anti/las Holandesas dei Caribe. Con él y los jóvenes 
que nos acompanaban visitamos una gran mineración de baixita 
y la industria de alumínio. También visitamos una planta de 
industria de madera aglomerada, bastante moderna. Surinam 
tenia todavia una floresta nativa donde se sacaba mucha madera. 
También visite el puerto donde Surinam exportaba alumínio, 
frutas tropicales y madera. En el sindicato de los trabajadores dei 
puerto, tuvimos un interesante diálogo. Hacian muchas 
preguntas sobre Brasil, costumbre, nível de vida, etc. Esto 
porque el Consul brasilero en Paramaribo capital de Surinam 
hacia mucha divulgación de Brasil y también impulsaba el 
comercio. Surinam tenia un estado de pais independiente 
vinculado a la Corona Holandeza. Era ya un pais, semi 
independiente. Solo tenia el sistema de seguridad, policia, 
control aduanero hecho por Holanda. Me explicaron que habia 3 
partidos políticos, como en Holanda, izquierda - centro y derecha. 
Habia una sola câmara de Diputados. Noté que habia como en la 
Guiana lngleza, muchos decendientes orientales. Vinieron de 
Malasia como esclavos en el pasado y hoy radicados. Cuidaban 
de la plantación de frutas principalmente bananas y naranjas que 
eran exportadas para Holanda. Adernas de los indoeses habian 
también de lndia que 1/egaron en el pasado como colonos y 
esclavos que venian conlos barcos piratas. Hice un informe 
sobre las observaciones que tenia, fué elogiada en una revista de 
la WAY-Asamblea Mundial de la Juventud-una fundación 
Americana que organizaba cada 4 anos una Gran Asamblea 
Mundial de jovenes y que tenia sede en New York pero la 
secretaria Ejecutiva la tenia en Bruxelas. Muy conocida en la 
época entre los movimientos de juventud. Entidad pluralista, que 
se oponia a la Asamblea Mundial por la Paz, de origen comunista. 

En Surinam también quedá un grupo de jovenes y el Sacerdote 
religioso franciscano que habia conocido en Europa a Mons. 
Cardijn para desarrollar el movimiento. 

7) Guayana Francesa - Cavene

De Paramaribo Surinam fui para Cayene - Guayana Francesa.
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Aqui fue mas facil porque con el poco trances, ya podia me 
comunicar mejor. EI Sacerdote de la Misión de los Padres de 
Francia, habian preparado un programa intenso. Quedé 
hospedado en un Hotel pequeno, tipo albergue. La ciudad estaba 
dividida en dos, los negros de descendencia africana y los 
blalncos, franceses, brasileros, etc. La colonia francesa era 
bastante numerosa, escuelas, lglesia, comercio propio etc. Los 
negros tambien eran numerosos, tenian cancha de deportes, 
principalmente futbol, mientras los franceses practicaban tenis 
principalmente. Por el calor que hacia todos usaban pantalones 
cortos. Almorcé en el hotel albergue, donde encontre varios 
brasileros que se dedicaban ai contrabando de productos 
europeos e sobretodo perfume trances, champafle, quesos y 
vinos que 1/evaban para Brasil. Habia un vuelo semanal para 
Belém - Cruzeiro do Sul. Noté que el senor a mi lado durante el
almuerzo hablamos en trances para conocer un poco el origen de 
los franceses que estaban mezclados con el pueblo, diferente de 
los franceses que trabajaban para el gobierno. EI era un ex 
presidiaria. Vivia en Cayene hace 26 anos. Vino porque fué 
condenado a la carcel por matar una persona - robo. Y la opción 
fué ir para Cayene o quedarse en la carcel. EI optó por Cayene.
Comia con un pequeno cuchillo, me dijo: "ves este cuchillo, lo
guardo como recuerdo de la persona que mate con el, pero esto
ya pasó, hoy estoy regenerado, no tendria mas coraje de matar
una persona". Por la tarde tuvimos una gran reunión con jovenes
morochos, negros, mulatos, etc. Donde hablamos de la JOC, sus
objetivos de educación integral con base en la fé Católica. Con el
sacerdote que tenia un pequeno carro Renau li Chevao (dos
cabal/os) andamos para visitar la ciudad, los barrios pobres,
donde existian muchas chozas hechas de paja o hojas de
palmeras. La ciudad tenia muchos conquetales. Entre los jovenes
encontré mucho interes por Brasil. Les gustaba el futbol, a vezes
iban equipas brasileros desde Belém a jugar en Cayene, que
tenia una buena cancha de futbol.

EI dia siguiente, tomamos el avión Cruzeiro do Sul, para Belém. 
EI primer poso fue en Oiapoque, frontera entre la Guiana 
Francesa y Brasil, donde hicimos la aduana. En el vuelo iban 
también algunos brasileros con su mercancia. Noté que no paso 
nada de anormal, mientras que yo tuve que explicar para la 
policia, que hice en las Guianas, esto porque en el pasaporte 
tenia sei/os de diferentes países. En esta época, siempre que 
salia de Rio, Mons. Tavora - Asesor Nacional de la JOC Brasilera,
providenciaba junto dei Cardenal de Rio D. Jaime de 13arros 
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Camara, una carta que permitia leer revistas o libros marxistas. 
En la época todavia estaba prohibido a los Católicos leer revistas 
marxistas, a no ser con autorización de la Jerarquia. Era 
renovado cada afio y yo tuve 3 versiones de esta carta. En 
Oiapoque, frente a la plicia de la Aduana, fué lo que me ayudó a
continuar e/ viaje. 

8) Peru - Cial

La JOC Internacional nos autorizá a instalar e/ Centro de 
lnformación de la JOC para America Latina - CIAL, en Lima. A 
partir de 1958, pase a vivir en Lima - Peru y solo pasaba las 
vacaciones con mi familia en São Paulo. E/ Cial fué instalado en 
una vieja casa perteneciente a la Arquidiocesis de Lima. Quedaba 
en la Cal/e Ucayali, Nº 36 a 4 cuadras de la Plaza de Armas donde 
está la Catedral de Lima y también la sede dei Gobierno. Allí tenia 
un cuarto para vivir y un otro que instalamos como oficina. 
También vino para trabajar en Lima la jocista Lidia Bravo. Fué 
indicación de común acuerdo con Dora Torres, que junto 
conmigo representamos América Latina. La JOCF chilena 
accedeo nuestro pedido y después de algunos meses, e/la se 
insta/ó en otro cuarto dei mismo local. Allí funcionaba también e/

Secretariado Nacional de la JOC y JOCF de Peru, que tenia como 
Asesor Mons. Camacho designado por e/ Sr. Cardenal de Lima D. 
Landazuri Rikets que ya nos conocia de otras visitas. En e/

mismo local también funcionaba e/ MOSIP - Movimiento Obrero 
Sindical Peruano. Entidade que estaba vinculada en e/ parte 
latinoamericana con la CLASC - Central Latino Americana de 
Sindicalistas Cristianos que por su vez estaba apoyada y 
promovida por la CISC - Confederación Internacional de 
Sindicatos Cristianos. Fué una época antes dei Concilio, donde 
habia una fuerte tendencia de tener instituciones de lucha 
politica sindical con nombres cristianos. Despues dei Concilio, 
todo fue cambiado de nombre, manteniendo siempre la 
inspiración en los valores cristianos. En este local también 
funcionaban otras hermandades católicas. E/ mismo local 
pertenecia a una hermandad antigua de beneficencia católica que 
e/ Cardenal Landazuri, pedió para transformar en un centro de 
promoción social educativa. 

Me acuerdo que en mi cuarto no habia techo. Habia una 
claraboya cubierta con una estera de paja, por donde se podia 
ver e/ cielo. Lima por la corriente de Humbold, está todo e/ tiempo 
cerrado y hace clima ameno. En e/ invierno /lega a 1/uvisnar poco, 
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pero no queda agua corriendo por e/ sue/o. En e/ verano 
noviembre a febrero como máximo hay un poco de sol a las 
horas de medio dia. Se hablaba de que la falta de sol casi 
permanente en la costa peruana hacia algunas dificultades para 
los estranjeros. También es una zona sísmica. Durante todo e/

tiempo que pasé en Lima solo percibí un temblor muy chico. 

En e/ mismo local habia almuerzo y la cena la haciamos en uno 
de los pequenos comedores chinos que existian en la época. 
Pero yo pasaba mas de la mitad dei afio organizando y realizando 
semanas de formación jocista en los países. En la misma casa 
tambien era la sede de la federación jocista de Lima, que tenia 
como Asesor Pe. Alvarez Calderón. Sacerdote formado en 
Francia - Lion, muy preparado y muy dinámico. Tenia su oficina 
donde pasaba mucho tiempo atendiendo los y las jocistas 
durante e/ dia y por la noche eran las reuniones que lo absorbian. 
Era un sacerdote de familia e/ase A. Una vez me dijo, " voy hacer 
mi testamento y dejar todo lo que me corresponderia en e/ futuro 
como herecia para los pobres y para esto estoy seleccionando 
las obras a las que destinaré esta herencia familiar. Así quedaré 
mas libre para dedicarme a los trabajadores y a los pobres". 

9) La JOC Peruana

E/ movimiento jocista en Peru, tuvo inicio en 1947 con Jacques 
Jerome. Jacques de nacionalidad Belga a pedido de Mons. 
Cardijn fué a Brasil en 1945 como joven trabajador de la área 
eléctrica. Vivió algun tiempo en Minas Gerais, donde habian 
sacerdotes dominicanos de origen francesa, eso antes de se 
radicar en Rio de Janeiro. Pe. Camacho que conoció Cardijn en 
Europa como tantos otros sacerdotes y con quien mantenia 
correspondencia, Cardijn indicá a e/ a Jacques. Pe. Camacho 
entró en contacto con Pe. Tavora asesor de la JOC que se 
iniciaba en Rio de Janeiro. Jacques hizo un viaje por tierra hasta 
Lima, practicamente cruzando toda América dei Sur, pasando por 
Santa Cruz - Bolivia - La Paz - Lago Titicaca hasta Tacna en Peru, 
después Arequipa y 1/egó a Lima. Fué un viaje de aventura y muy 
cansativo. Quedó un mes organizando la JOC de Lima y 
formando los primeros jocistas. 

Pe Camacho, sacerdote descendiente de aborígenes Incas que 
dominaron toda la cordillera desde e/ sur de Chile hasta la zona 
central de México. Una civilización de 50 mil anos, que fueron 
destruídos por los colonizadores espafloles y europeos. Las 
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ruínas de los Incas son hoy espectáculo para los turistas. 

Junto con Pe. Camacho y Pancho Tupa, presidente nacional de la 
JOC peruana, visitamos en diferentes ocasiones, todo e/ pais de 
norte a sur. En Arequipa encontramos una buena JOC. Tenia 3 
secciones de Parroquia con jovenes que trabajaban en e/

comercio y también en la construcción civil. Pero la mayoria 
trabajaba en e/ arreglo de vehiculos y también en los transportes 
colectivos. Arequipa es una ciudad colonial. En la Plaza de 
Armas está la Catedral y a la vuelta son todos con arcos 
coloniales muy bonito. Arequipa dista 900 kilometros de Lima. E/ 
camino es bueno, todo pavimentado. Tiene aeropuerto y queda a 
los pies de un gran volcán estinto. Pero es una zona de 
temblores. Se localiza en la pre cordillera a 2 mil metros sobre e/

nível dei mar. De Arequipa volvimos para Lima y ai dia siguiente 
visitamos la zona minera. Son minas de plomo y otros minerales. 
Las minas centrales quedan a 3.500 metros sobre e/ nível dei 
mar. Temperatura fria. Para /legar se cruza la cordillera 
occidental. Tiene ferrocarril que sirve para sacar e/ mineral y 
/levar/o hasta e/ puerto de Cal/ao. 

La JOC minera era de jovenes mas adultos. En la mina solo se 
trabajaba con mas de 18 anos y eran 3 turnos de 8 horas cada 
uno. Me 1/amó la atención que e/ minero solo entra en la mina con 
una mecha de coca en la boca. Esto hace que no sienta hambre 
ni tampoco e/ cansancio físico. Pero por otra parte la silicose 
hace que los mineras mueran muy pronto, alrededor de los 35 
anos ya son enfermos y dejan e/ trabajo en la mina. Quedan 
trabajando mientras pueden en la //amada superfície. En este 
enclave minero habian hermanas belgas que atendian la escuela 
y también la Parroquia. E/ sacerdote solo venia celebrar la Santa 
Misa. Hacia mucho frio por la altura. Habitualmente la boca de la 
mina tenia hielo. 

Después de 2 dias volvimos a Lima por carretera. La sección 
jocista era formada por 5 militantes que Pancho Tupa ya los 
conocia. E/ tema que tratamos fué la relación entre muchachos y 
muchachas. E/ respeto que se debe tener y también e/ problema 
de la prostitución. Por no haber suficiente trabajo femenino, solo 
empleadas de hogar o como sirvientes en la escuela y en e/

pequeno comercio. Muchas se iban para Lima para las casas de 
parientes o contratadas como domésticas que vivian en regímen 
de semi esclavitud. AI /legar gente estrangedra era siempre 
motivo de admiración y curiosidad, por eso se reune mucha 
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gente. La reunión que hicimos fué en la misma lglesia para 
acomodar a todos. 

E/ viaje hasta Lima 1/evó 4 horas de coche. Primero se sube hasta 
4.500 metros y se cruza la cordillera occidental para en seguida 
bajar a Lima que queda a 30 metros sobre e/ nível dei mar. 

Con Pancho hicimos otro viaje para e/ norte. Primero pasamos a
Chimbote donde hay la única siderurgica dei Peru. Hablamos con 
el Sr. Obispo muy amigo de la JOC. Transmitimos el saludo dei 
Padre Camacho y seguimos viaje hasta Trujillo, 500 kilometros de 
Lima, donde también habia JOC, pero muy en e/ comienzo. Es la 
zona petrolera de Peru. Tambien zona de cana dulce y agricultura 
de maiz. Nos quedamos otros dos dias animando la JOC y la 
JOCF. Las muchachas eran mas animadas y tenian trabajo en la 
oficinas y en e/ comercio. Noté como las ninas tenian nível de 
escolaridad mejor que los muchachos. La JOC masculina era 
mesclada con trabajadores campesinos. A partir de Trujillo la 
cordillera occidental se aparta de la costa y surgen los //anos dei 
norte dei Pais. En la ciudad de Chiclayo hablamos con e/ Sr. 
Obispo para animar/o a iniciar o mejor dicho autorizar para que 
un sacerdote se animara a empezar e/ movimiento. Ya conocedor 
dei movimiento y con e/ apoyo dei Cardenal ded Lima hicimos 
algunas reuniones en la misma catedral con jovenes invitados 
que e/ cura párroco conocia. En esta ciudad habia industria de 
tejidos y también un centro agrícola fuerte. E/ agua en la costa 
peruana siempre venia de los nevados que tenia la cordillera. Por 
eso la siembra se hacia por regadio y hasta donde 1/egaba el 
agua. 

La JOC peruana, se ha desarrollado bien tenia en todas las 
ciudades mas importantes dei Pais. La semi/la plantada por 
Jacques, estaba floreciendo por todo e/ país. Tenian un equipo 
de liberados, adernas de Pancho Tupa habia en e/ plan nacional, 
otro en Arequipa y otro ai norte también en Chiclayo. En la 
ciudad de Lima el presidente de la Federación Jocista era 
lgnacio, un joven obrero que trabajaba antes en un ta/ler 
mecanico. También la JOCF, que yo tenia poco contacto tenia 
como Presidenta Ema Orellana, oficinista. Hacian todos los anos 
una semana de estudios y formación en Huanpani, una casa de 
formación dirigida por hermanas. Quedaba en las afueras de 
Lima, cerca de la subida de la Cordillera Occidental, pero fuera de 
la influencia de la corriente de Humbolt, por eso tenia sol todo e/

afio. Habitualmente los jocístas de la federación hacian cada dos 
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meses una jornada completa de formación, siendo uno de 
formación liturgica y el otro mas bien de formación social\laboral. 
Yo tambien cuando estaba en Lima, participaba en estos eventos 
lo mismo hacia Lidia Bravo. También tenia mucho contacto con 
lgncio y con el hicimos un programa de formación y de 
espiritualidad. Por la maflana no habiendo misa en la Casa, 
hibamos a la lglesisa de San Pedro, muy cerca de la oficina. Muy 
frecuentada por gente simple dei pueblo. Era también la lglesia 
donde salia, durante la Semana Santa, la famosa Proseción dei 
Seflor Muerto que percorria toda la ciudad dia y noche hasta el 
Viernes Santo. EI pueblo costumbraba seguir la procesión de 
morado, igual que se hacia en este tiempo cubriendo de morado 
todas las estatuas en las lglesias, durante toda la cuaresma. Pe. 
Camacho adernas de la JOC y JOCF, también ayudaba a los de la 
MOCIP y atendia a una parroquia. En Lima la JOC tenia 8 
secciones locales y todos los meses hacian una Asamblea para 
profundizar el tema que estudiaban enlas reuniones semanales, 
fruto de la encuesta. En la Asamblea cada militante traia también 
su equipo. 

La JOC era también bastante presente en las parroquias, donde 
siempre tenian función cuando se celebraba el Santo de la 
Parroquia. Adernas de la quermese, animaban las fiestas con 
cantos e instrumentos musicales, guitarra y el popular bombo. 

Los muchachos, algunos también se inclinaban para la lucha 
sindical. En Peru habia libertad sindical y los sindicatos eran de 
empreza, o sea cada Empresa con mas de 20 trabajadores podia 
formar un sindicato y a vezes hasta dos de tendencias 
ideologicas diferentes. Mejor dicho de matizes diferentes. EI 
aprismo fundado por Haya de la Torre en los anos 20 tenia mucha 
influencia. La mística era formada por un lucha continua por la 
unidad de América Latina, un misto de socialismo y populismo 
de la época. Tenia fuerte influencia en el medio sindical y hasta 
entre los sacerdotes peruanos. La propuesta era de recuperar las 
ideas de Simón Bolivar, construir la unidad de América Latina, 
frente a la fragmentación de los paises de América Latina por la 
imposición de la carona de los Reyes de Espafla. 

La acción Católica Peruana era muy fuerte y principalmente en la 
Universidad Nacional de Lima, la JUC disputaba elecciones para 
la Dirección, con los marxistas vinculados ai comunismo. 

1 O) Ecuador - Cosu
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Autorizado por la JOC Internacional en 1958, Pe Oscar Melanson 
asumió para ser el Asesor Latinoamericano de la JOC. En la JOC 
Brasilera fué sustituido por el Pe. Willian, que era Asesor de la 
JOC - JOCF Regional de Minas Gerais - Belo Horizonte. Con el, 
Lídia Bravo, Dora Torres, planeamos la formación de la COSU -
Comisión Sudamericana de JOC y también un encuentro para 
animar la JOC dei Norte de América dei Sur, para Ecuador. 

EI prime, viaje que hice a Ecuador ya encontré la JOC 
funcionando. EI presidente nacional era Gonzalo Chaves y el 
Asesor el Pe. Fierro y para la federación de Quito Mons. 
Gonzales, un sacerdote anciano que conoció a Mons. Cardijn en 
Europa y se dispuso para iniciar el movimiento en Quito. 

Quedé hospedado en su Parroquia enlos alrededores de Quito, 
muy cerca dei Cerro Panecillo de donde se podia deslumbrar una 
vista muy hermosa de la Ciudad de Quito. Con el visitamos el 
marco Equinoccial dei Mundo que queda a dos horas de 
automovil de Quito, hacia el norte de la ciudad. Lo curioso es que 
en este marco, uno se pesa y siempre hay una diferencia para 
menos de 2 kilos. Dizen que es porque allí la atracción de la tierra 
disminuye. 

La JOC ya existia en Ecuador en varias ciudades, Riobamba -
Ambato - Loja y Guayaquil, en la costa para el Pacifico. La 
topografia de Ecuador es muy hermosa, montaíias altas donde 
los campesinos, la moyoria constituída de aborígenes (índios 
60% de la población) plantaban de preferencia maiz y papa y de 
esto vivian. También la mayoria no hablaba castellano, mas bien 
quechua y Aymará. En Ambato, encontramos el Pe. Proaíio, un 
gran animador y educador de la juventud. Tenia secciones de 
JOC 1 masculina y 3 femeninas. En todas las ciudades 
encontramos Jocistas y con e/los haciamos reuniones, 
discutíamos los problemas de la juventud y la respuesta que el 
movimiento daba de esperanza. Las reuniones eran semanales y 
seguian el método ver juzgar y actuar en base a un programa 
nacional. En Guayaquil Mons. Fiai/o era el Asesor, apesar de la 
edad era muy dinámico y habia encontrado a Mons. Cardijn en 
Roma en el Pio Latinoamericano. Tenia 7 Secciones de JOC 4 de 
muchachas y 3 de muchachos. La mayoria eran trabajadores 
vinculados a actividades de construcción civil, oficinas, 
comercio y puerto. Este quedaba a unos 30 km. hacia el oceano 
pero los buques menores 1/egaban hasta Guayaquil. Alrededor de 
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la ciudad inmensas plantaciones de banana que la UNITE FRUIT, 
empresa transnacional explotaba. Con e/ combinamos también 
de hacer una reunión para la area dei norte de América dei Sur, e

incluir algunos paises dei Caribe, - Curaçao - Puerto Rico y 
Republica Dominicana. É/ aceptó la incumbencia y sugirio que se
haga en Ballenita distante 3 horas de omnibus de Guayaquil.

11) Encuentro Jocista de Ballenita - Ecuador

Para dinamizar e/ movimiento jocista en la parte Norte de América 
dei Sur, organizamos encuentro para la región. E/ local por 
indicación de Mons. Fiai/o fué e/ balneario de Ballenita, distando 
3 horas de auto de Guayaquil. Local hermoso con pocas casas lo 
que daba mas libertad para hacermos la reunión y también para 
disfrutar de las lindas playas dei Oceano Pacífico. Despues de 
larga preparación fue toda una semana de estudios y 
profundización de la mística de la JOC - su metodologia - los 
objetivos y la amplitud universal dei movimiento. Estuvieron
presentes de Ecuador 8 personas, con abrangencia de todo e/

pais, Venezuela vino con una delegación de 8, 5 muchachas y 3
muchachos: Pedro Fanega - Eduardo Montes y Juan Mata,
conocido por e/ apodo (mato loco) por su caracter espansivo. De
las mujeres adernas de Maria Torres, estuvo Maria Pinto y otras
muchachas. También vinieron asesores: Pe. Fiai/o y Mons.
Gonzales de Ecuador - Mons. Feliciano de Venezuela - Pe. Amado
Romer de Curaçao - Pe. Londoíio de Colombia y Pe. Melanson -

latinoamericano. AI todo eramos 35 personas. Fué toda una
semana de trabajo y tambien de esparcidmiento. Todos los dias
por la maíiana teniamos la Santa Misa, celebrada por uno de los
sacerdotes presentes. Iniciamos en /unes y terminamos sábado
por la tarde, para que los delegados volviesen a sus paises e/

domingo. De miercoles para jueves, tu vimos un problema de
salud. Hubo una intoxicación intestinal, por un pescado que
hemos comido miercoles. Felizmente Pe. Fiai/o providenciá un
médico que atendeo a casi todos los participantes haciendo las
recomendaciones cabibles. De Ecuador participaron Gonzalo
Chaves, Yvan - Galo ( que después se formó sacerdote) y otros
nombres.

12) Colombia

La JOC de Colombia empesó como en los otros paises a partir de 
sacerdotes que/a conocieron en Europa, en la semana de 
Formación que Mons. Cardijn hacia en Roma o en Bruxelas con 
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apoyo de la Universidad de Louven. Hice como 4 visitas a 
Co/ombia, siempre con previo arreglo con los responsables en e/

pais. En la primera visita encontré la JOC funcionando en Bogotá 
- Medellín. En las otras visitas ya se habia empezadod también en
Cali y Barranca Vermeja, donde sale hacia e/ mar e/ Rio
Maldonado. En Bogotá era asesor de la JOC Pe Londono, que
también se ocupaba de la formación religiosa de los alumnos dei
SENA - Servicio Nacional de Ensenansa Profesional, igual ai que
habia en Brasil desde los anos 40. Habia en Bogotá 3 secciones
de JOC masculina y 6 secciones de JOCF. Habia tambien la
federación masculina y otra femenina. Pero todavia no habia una
JOC Nacional. En Medellín principal ciudad industrial dei Pais, la
JOC tenia 4 secciones masculinas y 8 femeninas. Habia una
federación masculina y otra femenina muy fuerte. Y tenia adernas
liberados, un muchacho Ivan y dos muchachas. Tenia e/

secretariado funcionando en e/ Arzobispado, un amplio local para
los dos secretariados. E/ asesor Pe. Paulo, sacerdote de
profunda vida espiritual. Una vez me hizo una confesión
personal: "yo uso silicio para me mortificar, a imitación de Jesus
Cristo", era una cadena pesada que tenia cubierta por la sotana.
En esta época la mayoria de los sacerdotes utilizaba sotana. Con
Pe. Melanson adernas de permanecer una semana en Medellín,
también hicimos charlas en e/ Seminario antiguo de Medellín.
Mons. Bote/o daba todo apoyo ai movimiento jocista y también
pagaba los tres liberados de la JOC - JOCF. Visitamos tambien la
gran fábrica de tejidos Coltejer, que en la época tenia como 1 O
mil trabajadores. Hicimos una semana de JOC para dinamizar e/

movimiento, con amplia participación de 45 jocistas, siendo la
mayoria mujeres. Visitamos también e/ monumento a Carlos
Gardel - famoso cantante de tangos argentinos, que se ha muerto
en accidente de avión en Medellín. La ciudad queda en un vai/e
profundo, los cerros alrededor están como a 2 mil metros sobre
e/ nível dei mar y para la ciudad los aviones deben bajar para e/

aeropuerto que queda cerca de la ciudad. En otra ocasión
también visité Cali, que queda a 800 metros sobre e/ nível dei
mar, ciudad calurosa, donde e/ trabajo mas importante es la cana
dulce - fabricación de azucar, etc. E/ asesor de la JOC - JOCF, era
un sacerdote de origen espanola - catalán, muy dedicado,
visitaba los cerros donde vivian los jovenes trabajadores. Cali era
la tercera ciudad dei Pais. Muchas oficinas - ta/leres y comercio
era e/ centro de una vasta región dei pais y también cerca dei
puerto de Buena Ventura, en e/ Oceano Pacífico, e/ principal de
Colombia. Los buques pasaban directamente para el Canal de
Panamá. También en Bogotá, Pe. Melanson participá junto
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conmigo en una reunión de sacerdotes agrupados en la Zona Sur 
de la ciudad, donde quedaban los barrios pobres de Bogotá. Era 
formado por e/ cinturón pobre de Bogotá, donde se percibia 
todavia la fuerte influencia de la corona Espaflola. 

La situación social y política ya era muy difícil. La política estaba 
dividida entre e/ Partido Blanco y e/ Partido Colorado, uno 
conservador y e/ otro también un poco menos. También habia la 
guerrilla FNL - La Frente Nacional de Liberación. E/ mismo 
sistema electoral favorecia a quien estuviera con la presidencia 
dei pais. Tenia automaticamente la mayoria en e/ Congreso 
Nacional. 

La economia colombiana era dominada por e/ café, producida en 
sistema de sombriamiento y a 1000 metros sobre e/ nível dei mar. 
La exportación de café garantizaba la importación de productos 
fabricados, porque tenia la preferencia dei mercado de Estados 
Unidos. En una de las visitas que hice a Colombia, alrededor de 
4, visitamos e/ CELAM - Consejo Episcopal Latino Americano. E/ 
Secretario general Pe. Vasquez de origen mexicana, que fuera 
antes Asesor de la Acción Católica Mexicana, pidio que hiciera 
un resumen de cuantos militaban en e/ movimiento. Llegué a un 
número bastante expresivo en la época. 350 mil jocistas en toda 
América Latina, incluyendo también los países hispanicos dei 
Caribe. De este número Brasil figuraba con 60 mil jocistas. Fué la 
única vez que nos solicitaron de hacer estadistica de número, de 
lo cual no eramos adeptos. Todavia en Medellín tuve una fuerte 
conversación con los militantes de la JOC, fué en torno de la 
ideologia niilista. Quien defendia esta idea era un joven 
universitario negro que trabajaba en una libreria y estudiaba por 
la noche en la universidad. En la época confieso que no logré 
entender/o pero la discusión terminá cuando juntos, eramos 
alrededor de 1 O fui mos celebrar e/ cumpleaflos dei Presidente de 
la JOC Ivan. En esta época Pe. Paulo ya pensaba en fundar una 
congregación femenina para se dedicar a los pobres de las 
barriadas. Estaba preparando un estatuto que deberia someter ai 
Arzobispo, para su aprobación "ad experimentum ". Ya tenia 
contactado un grupo de jovenes para iniciar la congregación. En 
esta época florecian mucho las nuevas congregaciones 
religiosas, principalmente de mujeres, pero también habia mucho 
apelo para que los muchachos ingresasen ai seminario. En todos 
los países habia esta tendencia. 

Cuanto a las elecciones políticas nos informaron que en e/ último 
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pleito, hubo cerca de 60% de abstención. E/ voto era facultativo. 
Se puede imaginar la crisis institucional que se presentaba. Por 
eso despues se elegia e/ presidente en dos turnos, hasta hoy. 
Otra novedad que encontré es que Colombia tenia todavia e/

padronado Católico. Solo habia esto en 3 países de América 
Latina - Colombia - Bolivia y Argentina. Para Colombia era 
exigido para ser candidato a la presidencia, confesión pública de 
ser católico practicante. Aunque esto no se cumplia a rigor. E/ 
movimiento sindical también era fuerte, pero dividido en 4 
centrales. Una se 1/amaba Central Sindical Rerum Novarum. 

E/ sindicalismo colombiano siempre fuera por empresa, como en 
casi todos los países de América Latina. Los jocistas de Medellín 
criticaban de patronal e/ Sindicato de trabajadores de Coltejer. En 
e/ Ceiam encontramos e/ Pe. Schimid, brasilero de Porto Alegre. 
Nos explicá como funcionan las calles de Bogotá; carreras y 
calles, las carreras van dei leste ai oeste y las calles van dei sur 
ai norte las direcciones se escriben número tal, entre carrera 7 y 
cal/e 54, etc. También con Pe. Melanson subimos ai Cerro de 
Bogotá, por e/ servicio de te/esférico. Local de paseo obligatorio 
para todos los visitantes de la ciudad. La punta está a 3.000 
metros sobre e/ nível de mar. Se deslumbra una hermosa vista de 
la ciudad que se estiende en un inmenso vai/e. E/ otro lado dei 
cerro, empiesa la cuenca que va formar la bacia Amazonica y la 
selva. También visitamos la Catedral de Sal, Chipaquira, que 
queda en otra diocesis a cerca de una hora de viaje. Es una 
Catedral cavada en un cerro de piedras salinas. Pero como hace 
frio y clima seco, e/ sal no derrete dentro de la piedras. No muy 
lejos de Bogotá quedaba la Ciudad de los Niflos, una hermosa 
iniciativa de un sacerdote que fué fundador de la JOC en 
Colombia. É/ construyó una ciudad que tiene 10 casas , en cada 
casa vive un matrimonio que no tiene hijos y los jovenes la 
mayoria son huerfanos, son distribuídos por las casas un total de 
8 jovenes 4 de cada sexo que forman una familia para efectos de 
educación y convivencia. La ciudad de los Niflos tiene una 
Capilla Católica y un centro de formación incluyendo formación 
profesional. Se mantiene con contribuciones de empresas y 
personas particulares. La experiencia ya tenia mas de 1 O anos de 
funcionamiento. Recibe jovenes de los 6 hasta los 18 anos. 

Junto con Pe. Melanson y e/ Padre Londoflo, fuimos 
entrevistados dos vezes por la Radio Sutatenza, dedicada 
exclusivamente a la Alfabetización por la Radio. Una iniciativa 
financiada por Misereor de Alemania en conjunto con la 
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Conferencia Nacional de los Obispos Colombianos. En las 
comunidades hay receptores propios. Los monitores de cada 
comunidad recibe la programación semanal, temas y horarios. 
Alcanza todo el pais. La experiencia valedera se estendió a otros 
paises de América Latina y Brasil con la creación en 1962 de MEB 
- Movimiento de Educación de Base. Hemos pedido que la Radio
Sutatenza también haga algo parecido con los jovenes
trabajadores. EI Pe. Jordana, Director de Sutatenza nos dijo que
iba pensar, pero que la concientización social que la JOC hace
reconociendo la lucha de e/ases como una realidad vivencial de
los trabajadores seria dificilmente aceptado por la Conferencia E.
Colombiana. También notamos en todo el pais, mucha pobreza y
hasta miseria. Gente que vivia en casitas hechas de paja en el
suburbio de Bogotá, donde el clima es constantemente frio. Los
pobres se calientan, nos decia el Pe. Londoflo tomando
aguardiente.

EI último viaje que hice a Colombia fué en 1961, y lo hice despues 
de la Navidad, pasando por las tres fronteras: Benjamin Constant 
- Brasil, que queda ai margen dei Rio Solimões. De un lado queda
Brasil y dei otro Colombia, separado de Peru por un canal dei Rio
que cambia todos los anos de curso, aumentando o
disminuyendo el territorio brasilero. La ciudad mas importante es

Leticia - Colombia, se cruza el Rio Solimões con barca de 2 horas
de viaje. Quedé unos dias en Benjamin Constant. Fué lo mas
original. Clima caluroso por la noche venian en la ventana
algunos monos, pequenos, pero como habia grade de fierro no
entraban. En esta región todos duermen con ventanas abiertas y
los ricos con aire acondicionado o ventilador. En la casa de los
Padres franciscanos no habia nada de esto. También visitamos
una colonia agricola financiada por la FAO, para producir arroz y
maiz.Pero que fue abandonada porque la yerba daflina crecia dos
vezes mas rápido que el arroz o maiz.

EI vuelo para Bogotá lo hice en un vuelo junto con 
contrabandistas que exportaban peces ornamentales y agua dei 
Rio Solimões para Miami. Viaje de 4 horas hasta Bogotá después 
cambio para Medellín. Pasé el fin de afio el pasaje de afio nuevo 
en la casa de Ivan, donde comemos la tradicional comida de 
fiestas hecha con maiz nuevo como pure envuelto en hojas de 
bananas y adentro carne de vacuno o ave (catchapa)tamales. En 
la media noche, tiene el costumbre como Chile todos se abrazan 
deseando felicidades. 
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D) Por los Caminos de América - Centro América y México

13) Panamá - Centro América

EI primer viaje que hice para Panamá y Centro América, fué 
desde Venezuela. Tardá como 2 horas de viaje. Todo tiempo 
pasando sobre el Mar dei Caribe. Llegando a Panamá, me 
aguardaba el compaflero de la JOC Jorge. Seguimos de taxi 
hasta donde quedé hospedado. Un viejo hotel en la parte vieja de 
la ciudad, frente a la Catedral de Panamá. Por la noche vino Jorge 
con otros 4 muchachos de la JOC y también algunas muchachas, 
el Asesor un Viejo Sacerdote Holandes. Informá que él inicio la 
JOC y JOCF hace 15 anos. Conociá el movimiento en Bélgica en 
las Semanas que hacia Mons. Cardijn. Quedá entusiasmado por 
la posibilidad de una educacián integral de los jovenes 
trabajadores y trabajadoras, en base a la ensenanza de la lglesia -
y la vivencia dei Evangelio, para cambiar la forma de vida de los 
jovenes y hacer el cambio en las relaciones de trabajo. Pero en 
Panamá, no encontrá fábricas donde los jovenes son fuertemente 
explotados. En Panamá la mayoria trabajaba en tiendas y 
pequenos ta/leres mecánicos, de alfombraria, etc. y en los 
transportes. EI otro aspecto de la JOC que marcá la semana de 
Cardijn y tenta reproduzir, es la amistad sincera y profunda que 
se establece entre los jovenes, o sea la responsabilidad personal 
ante Dios por la conversián de las personas con quien uno se 
relaciona. Encontrá este método verdadera revolucián en el 
trabajo personal entre los jovenes. EI compromiso cristiano de tu 
a tu, que hace la verdadera conversián, lo encontrá en las 
orientaciones de Cardijn. Cree y trabaja para que los jovenes 
trabajadores que todavia no están absorvidos por menos la 
mayoria con problemas familiares, son capazes de construir una 
nueva sociedade, con mas justicia y fraternidad. Por todo esto 
inicia los primeros jocistas panamenos. Hicieron un gran 
esfuerzo para participar dei evento mundial jocista de 25 de 
Agosto de 1957. Realmente de Panamá fueron como 4 jocistas y 
el asesor para el Congreso de Roma. Esto gracias a la intensa 
correspondencia y animacián de Margarite Fievez, que tuvo una 
importante contribucián para animar la semi/la jocista en esta 
área dei Caribe don de habla varias idiomas sin considerar el 
"patua". 

La JOC panamefla tenia dos secciones en dos parroquias, 
Catedral y N. Sra. dei Perpetuo Socorro, en ambas también habia 
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JOCF. También el Pe Asesor habia iniciado un nuevo grupo en la 
Zona libre dei Canal de Panamá, que queda dei otro lado de la 
península de Panamá. Tiene como anchura 28 km. entre e/

Pacífico y e/ Atlantico. Dizen que por efecto de la mare, hay una 
diferencia de 40 centímetros entre los dos Oceanos. La zona 
livre, era como que si el pueblo nunca se acostara, dia y noche 
hay movimiento por el comercio intenso. Ahi tenia una linda 
parroquia. Las casas tenian e/ mismo formato de Panamá. 
Construcciones de dos pavimentos muy largas, divididas 
internamente por cuartos. En cada cuarto vivia una familia, los 
banos habia un solo en e/ fin de la casa que ocasionaba 
transtorno para la vida. Adernas las radios siempre prendidas 
hacia un ruido muy fuerte. Visité una cas de uno de los jocistas. 
Familia de 8 personas, la mamá y los 7 hermanos, 4 hombres y 
tres mujeres. Pregunté por su papá, dijo que no lo conocia y que 
adernas son hermanos por la madre y los papás son diferentes. 
EI sacerdote me explicá que debido ai salario familia alto que era 
cobrado por la mujer y no por el hombre que engendrá el hijo, las 
mujeres tenian muchos hijos para cobrar mas. Su mamá recibia 
de la Seguridad Social lo equivalente a casi dos salarios vitales. 
E/ vital era en esta época de 120 dólares ai mes. EI dinero dei pais 
- Balboa, valia lo mismo que un do/ar americano que corria libre.
Las casas fueron hechas para los trabajadores que han
construido el Canal de Panamá. Eran ocupadas solo por hombres
alrededor de 15.000, despues cuanto terminá la construcción, la
mayoria quedó y buscó su pareja para vivir y tener hijos. La
predominancia era de mulatos y negros, pocos blancos. E/
comercio era dominado por los chinos e indues y otros grupos
asiaticos atraídos por la gran construcción dei canal. E/ Canal de
Panamá, una poseción americana, con leyes propias, policia,
hospitales, escuelas donde vivian alrededor de 5 mil americanos,
entre soldados y civiles que cuidaban dei transporte por el canal
y también la seguridad. Conforme el acuerdo, de dominación
durante 85 anos, deberian entregar e/ Canal con todo en
Diciembre de 1999. En esta área americana aunque habia una
parroquia, con 3 sacerdotes, nunca pudo empezar la JOC. Estaba
prohibido formar cualquier agrupación, sindicatos, partido
político, asociación de vecindad etc. Aunque los sacerdotes eran
muy gentiles y venia prestar asistencia religiosa también para las
parroquias panamenas. Se notaba en Panamá fuerte tendencia
nacionalista, y anti yanque. Habia 3 centrales sindicales. Los
sindicatos eran por empresa como en otros países y agrupados
en federaciones inter-profesional. Las tres Centrales respondian
a tres corrientes ideológicas, la comunista, era la mas fuerte, la
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orientación pro estados Unidos ORIT, y la tercera la mas pequena 
independiente pero muy cerca de la Democracia Cristiana. En la 
política habia también diferentes ideologias, los Democratas 
Cristianos era e/ grupo mas fuerte, y tenia fuerte influencia en la 
Universidad, e/ Partido Nacional era e/ mas numeroso y mas 4 
otros partidos, sin mucha definición ideologica. Los barrios 
nuevos mas retirados dei centro tenian una figuración diferente. 
En la ciudad de Panamá la maré tenia una fuerte influencia entre 
la baja y la alta, pero no tenian playas ésto en e/ Pacífico, solo en 
e/ atlantico habia playas, lejos dei puerto que era muy chico. La 
JOC seguia e/ mismo método de otros paises, con e/ método ver, 
juzgar y actuar, programa de estudios anual, jornadas de 
formación mensual etc. E/ sacerdote pensaba que en e/ afio 
siguiente tener un liberado pagado por la Arquidiocesis que tenia 
e/ Obispo Holandes simpático ai movimiento jocista. 

Volvi a Panamá mas 3 vezes y noté como e/ movimiento jocista 
iba ganando espacio y prestigio en los sindicatos, principalmente 
de los trabajadores dei comercio y también en la prensa por las 
actividades que hacian de formación, paseos etc. que la prensa 
publicaba. Uno de los militantes trabajaba en este periodico. 

14) Costa Rica

E/ viaje para Costa Rica aunque era corto lo hice por avión. 
Llegando a San José, encontré un grupo de jocistas en e/

aeropuerto y también e/ fundador dei movimiento en Costa Rica -
Pe. José Vicentre Salazar Arias. É/ conoció e/ movimiento en 
Bélgica donde estudió en Louven. Terminado los estudios tuvo 
dificultad de volver para su Pais, devido ai inicio de la guerra só/o

logró volver por suerte en e/ afio de 1941. Luego después iniciá 
e/ movimiento jocista. Tuvo mucha dificultad por e/ contenido 
obrero dei movimiento. 

E/ movimiento creció rápido en San José y otras. pequenas 
ciudades. En 1947, antes dei viaje para e/ Encuentro Mundial de 
la JOC, en Montreal - Canadá, realizaron e/ 4° Encuentro Nacional 
de la JOC, donde quedaron elegidos los delegados dei pais. En la
misma época, por iniciativa dei Pe. Salazar y apoyo de la JOC
Internacional, realizaron un Seminario para Asesores de la JOC
Latinoamericano. Participaron cerca de 25 sacerdotes de toda
América Central también de América dei Sur: Argentina - Chile -

Colombia y otros paises donde todavia no habia e/ Movimiento.
Contó con la presencia y e/ entusiasmo de Cardijn. Maarguerite
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Fievez tuvo un trabajo inmenso para animar los sacerdotes que 
han conocido la JOC en Europa para que participaran. E/ 
resultado fué muy bueno. Pe. Salazar mantenia correspondencia 
regular con la JOCI particularmente Cardijn y Marguerite. 
También tuvo muchas dificultades con la e/ase rica de Costa 
Rica, pero tuvo e/ apoyo fuerte dei Periodico Luchador, que lo 
apoyo siempre, registrando las actividades de la JOC, y dando 
mucho destaque a su trabajo. Cuando yo estuve en San José, 
Mons. Salazar ya se ocupaba principalmente de la comunidad 
religiosa femenina que fundara a partir de 1952. Los jocistas 
tenian bastante contacto con e/ mundo obrero y los sindicatos 
Rerum Novarum tenian bastante fuerza ante una patronal 
profundamente conservadora. Con los jocistas visitamos todo e/

pais, inclusive una región mas cercana dei oceano Atlantico 
donde la OEA tenia un Centro de formación profesional agricola. 
Encontramos en este poblado un grupo de JOC agricola, que 
seria mas bien una JAC. También con los jocistas visitamos e/

volcán lrazu, que queda en e/ alto dei cerro, donde la niebla es

casi permanente. En e/ camino nos contaron que la Virgen 
apareció a los aborigenes. Habia una capilla chica, pero que en e/

futuro van construir una gran lglesia y será para las 
peregrinaciones que se hacen en e/ Pais. E/ otro volcán Poas que 
se avistaba desde San José, hecha humo dos a tres vezes ai dia 
que es tóxico. Hay que tener cuidado, pues e/ humo es una 
mezcla de azufre con acidas y puede hacer la persona perder el 
sentido. San José está a cerca de 1.000 metros sobre e/ nivel dei 
mar y por eso e/ clima es muy agradable hasta en e/ verano. La 
otra novedad que los muchachos nos dijeron es que Costa Rica 
no tiene ejercito - servicio militar obligatorio, por la misma 
constitución. Se decia que ésto fué una condición negociada con 
Alemania en el tiempo de la guerra, que Costa Rica no se 
envolviera en la guerra. Una de las noches fuimos asistir la 
asamblea dei sindicato Rerum Novarum, donde tenia también 
algunos jocistas. Formado por trabajadores de varias 
profesiones. En ésta época en uno de los 2 viajes que hice a 
Costa Rica, fuimos visitar e/ únicod ta/ler importante que 
pertenecia a una de las grandes fabricas de aviones de USA - la 
Empresa Douglas Coorporation. Hacian la preparación de 
motores de avión. Decian que lo hacian en Costa Rica, por la 
mano de obra barata y su independencia frente a Alemania y la 
capacidad técnica de los costaricences que iban siempre a USA 
para se preparar. Para visitar e/ ta/ler tuvimos que tener un 
permiso especial. En el ta/ler noté varias motores de los DC que 
la empreza Cruzeiro do Sui, tenia en Brasil, antes de ser 
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los muchachos y otro para las muchachas. Elias y también e/los 
hacian la reunión semanal pero separados. Tenian un plan de 
estudio actual y utilizaban el método ver, juzgar y actuar, con 
encuestas semanales. La JOC habia empezado a partir dei 
Encuentro Latinoamericano de asesores que se ha realizado en 
San José en 1947. EI Pe. Franciscano fué con un grupo de 8 
jocistas, 5 mujeres y 3 hombres estuvieron en el gran encuentro 
de 1957 en Roma. EI habia conocido la JOC y trabajado como 
asesor de JOC en una Parroquia de Barcelona. Apesar de ser 
párroco en dos parroquias, dedicaba bastante tiempo a la JOC.

Tenian reunión semanal dei Equipo Diocesano que el animaba y 
también la JOCF tenia también reunión Diocesana. Aunque el 
asistia y animaba el movimiento jocista el Asesor Nacional era un 
Mons. ya de bastante edad. Esto porque la Policia de Somoza 
seguia muy de cerca las actividades jocistas y hubo varias casos 
de jocistas denenidos por participar en reuniones sindicales. En 
esta época habia mucha tención política debido a la prolongada 
dictadura en el pais. Adernas se hablaba mucho de la corrupción 
de los hombres de gobierno, que amparados por la dictadura 
practicaban mucha corrupción económica y hasta moral. Con el 
Mons. fuimos una noche a asistir una partida de beisbol, que se 
practicaba en toda centro america - influencia americana. Para 
los hombres siempre habia la esperanza de un dia ser 
contratados por un equipo americano donde se ganaba bastante 
dinero. También era en la cancha de beisbol que los grupos 
contra el regímen hacian sus reuniones. EI mons. conocia estos 
grupos y concordaba con sus ideas. También los sindicatos 
utilizaban el método de reunirse durante el juego de beisbol. Por 
ésto 4 noches por semana habia juego de beisbol, adernas 
sabados y domingos por la tarde. También con el Mons. fuimos 
visitar una parte dei pais donde la JOC agrícola tenia un inicio de 
sección jocista. AI subir la montana en dirección ai Oceano 
Pacífico se cruza el humo de un volcán que lanza sin cesar un 
gaz que destruye toda la vegetación por donde sopla 
continuamente. Para cruzar este espacio hay que cubrirse la 
nariz con un panuelo, para no sufrir quemaduras. También otro 
aspecto pintoresco son los "ojos"de agua que hay ai pie de la 
montana dei Volcán, en estos ojos de agua potable, se alimentan 
los animales y también a la orilla de e/los las mujeres lavan ropa. 
Se decia que no se conocia la profundidad que tenian. Visitamos 
alrededor de 5 ojos de agua que brotan continuamente formando 
un pequeno rio que desagua en el Lago de Managua. También el 
Mons. nos dijo que habia un proyecto de unir los dos oeanos 
mediante canal y que esta seria hecho cuando Panamá reciba de 
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vuelta el canal. La construcción seria mas barata que Panamá 
porque no necesitaria de hacer compuertas para subir y bajar los 
buques, pero quedaria bastante lejos de la costa norte de 
América dei Sur. 

La JOC de Nicaragua tenia muy buena penetración en el 
ambiente, aunque estaba siempre seguida de la seguridad 
Nacional y los sacerdotes eran con frecuencia invitados para 
explicar la acción dei movimiento. 

16) EI Salvador

Continuando el viaje por Centro América, /legamos a EI Salvador 
que tiene la capital con casi el mismo nombre San Salvador. EI 
pais es pequeno pero tiene una de las poblaciones mas 
numerosa por km. cuadrado. EI pais tiene alrededor de 2 millones 
de personas. Su economia tiene como base la exportación de 
café. Este es producido en forma de sombreamiento. Cuando 
fuimos de visita turistica ai Volcán EI Salvador que queda cerca 
de la ciudad, noté como el cerro está cubierto de selva pero en el 
medio de los árboles, todo está plantado con la mata de café.

EI volcán está extinto, pero tiene en el fondo que no es acsesible 
para bajar, un liquido verde que la gente lo identifica como acido 
sulfuroso. AI lado dei cerro dei volcán, hay un otro cerro y la 
gente dice que cuando hubo la erupción fué como que hechado y 
quedo ai lado, dejando el hueco dei volcán. 

Encontré la JOC de Salvador, dando sus primeros pasos, tanto 
los muchachos como las muchachas. Junto con el sacerdote 
programamos un encuentro donde hablé animando a los jovenes 
se comprometer en el movimiento. Insistimos sobre el caracter 
obrero - católico y educativo de la JOC. La celebre frase de 
Cardjin: "entre e/los - por e/los y para e/los" significando toda la 
juventud trabajadora. Y también noté que habian preparado 
algunos carteles con otra frase de Cardijn: "la alma de un joven 
trabajador vale mas que todo el oro de mundo". EI padre era de la 
comunidad de los padres jesuitas. Habia conocido la JOC en 
Louven, en uno de los cursos que Cardijn hizo. AI ser transferido 
para EI Salvador, empezó a dar los primeros pasos organizando 
la JOC. Tenia todo el apoyo de la comunidad de los Padres 
Jesuitas y también dei Sr. Arxobispo de San Salvador. Los 
jovenes eran tabajadores en la mayoria avulsos. Entre los 20 que 
participaban en la reunión 3 que trabajaban en una fábrica de 
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tejidos. Combinamos con e/los y el presidente de la JOC 
masculina y e/ asesor, de visitar la fábrica de tejidos. Era una 
fábrica de origen japonesa y como era extranjera, se necesitaba 
de un permiso especial para entrar en el domínio de la empreza. 
EI permiso fué gestionado con el apoyo dei Sr. Arzobispo. Era 
una fábrica con 600 trabajadores, para la época bastante 
moderna. En los te/ares que yo habia conocido todavia en São 

Paulo, ya se trabajaba con 24 máquinas cada tecelan mayoria 
mujeres. En la sección donde se inicia el proceso de romper e/ 

algodón (máquinas cardan) trabajaban hombres y también 
algunos jovenes como aprendizes y también donde se tine el 
pano eran hombres. Toda la propiedad estaba cercada de 
alambrado y en la entrada habia seguridad de la policia 
salvadorena. Quedaba no muy lejos de la capital en un sitio mas 
bajo que la ciudad. En la ciudad se notaba mucho comercio 
ambulante, parecia como si fuera un gran mercado, o mejor "feria 
libre" donde la gente vive, se alimenta y trabaja durante el dia y 
en la noche se van para sus casas pobres mas parecen chosas 
(favelas). EI clime es bastante caluroso porque no es alto sobre el 
nível dei mar, quizas 200 metros. Los jocistas junto con el Asesor 
Espiritual organizaron un paseo a la costa dei Pacífico, para 
conocer el balneario que tiene Salvador donde también 
trabajaban a los sabados yk domingo dos jovenes de la JOC y 1 
joven de la JOCF. Fuimos en una Bozeta - omnibus pequeno todo 
abierto con asientos de madera, muy común para viajar en 
Centro América y también en el norte de Sud-América. Fuimos ai 
todo 23 personas. La playa queda a una hora de la Capital. Viaje 
agradable. Se cruza una profunda quebrada y después se sigue 
bajando hasta la playa. Local muy hermozo con muchos 
coquetales. E/ paisaje muy lindo, pero todavia faltaban mas 
recursos de hotelaria, hospedaje, etc. Fuimos y volvimos en el 
mismo dia. Para los jovenes fué motivo de mucha alegria. 
Algunos era la primera vez que veian e/ Oceano Pacífico. La 
inmensidad dei mar siempre deslumbra a quien la ve por la 
primera vez. En la vuelta e/ Asesor aprovechó para hacer una 
meditación y la recita dei terzo de rosario de Maria Santa. En 
general e/ pueblo es profundamente religioso y católico. Pero a la 
vez también son muy místicos y piensan que la pobreza es un 
deseo de Dios. Tienen una consciencia mística alienada. 

Cuando visitamos e/ Sr. Arzobispo él nos explicá que E/ Salvador 
tiene 12 familias tradicionales, que dirigen y controlan e/ pais. 
Los empleos públicos son siempre repartidos entre e/los, pero 
que a vezes esto genera celos y hasta disputa política. Para las 
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elecciones dei presidente, que se turna cada 4 anos. No hay 
reelección solo pasado otros 4 anos. EI trabajo mejor pagado son 
los empleados administrativos dei servicio público. Para ésto se 
exige que las personas tengan buena apariencia y no como 
debiera ser por la competencia profesional. También hay todavia 
alrededor de 40% de la población analfabeta o semi. Las dos 
secciones de JOC y JOCF quedaron muy animados con la 
convivencia que tuvimos aunque fué corto. En el pueblo se 
comentaba de las dificultades en las dos fronteras que todavia 
no se habia definido. Se decia que los Hondurenos, venian y 
1/evaban la mercancia produzida en el Salvador por considerar 
produzida en Honduras. No noté movimiento sindical en EI 
Salvador, mas bien lo que habia eran grupos politicos 
representando una facción o otra conforme el apoyo recibido de 
cada familia. 

17) Guatemala

Desde EI Salvador tenia dos caminos para /legar a Guatemala, 
uno mas largo pasando por Tegucigalpa - Honduras, o directo 
para Guatemala. EI programa previamente preparado indicaba 
directo para Guatemala. Es el mayor pais de Centro América, 
hace divisa con México y Honduras. La ciudad de Guatemala 
también queda un poco alta alrededor de 1000 metros. Tiene uno 
de los climas quizas mejores de Amkérica Latina. Se dice que es 
la primavera permanente. La población es en torno de 60% de 
aborigenes (indios astecas). Son de poca estatura como en toda 
Centro América. La ciudad de Guatemala la encontré moderna, 
amplias avenidas, mucho tráfico en la parte central. Se notaba 
mucha influencia de USA, propaganda de inscripciones etc. 
Inclusive se escribe como Guatemala City, quizas para distinguir 
dei nombre dei pais. 

En el aeropuerto encontré el Asesor de la JOC y también un 
grupo de muchachos junto con el presidente de la JOC 
guatemalteca. Encontré a Mons. Solorsano que en la época 
también era cura Párroco de la Parroquia de Guadalupe. Esta 
quedaba en la parte central de la Ciudad, muy cerca dei Palacio 
Presidencial. Quedé hospedado en su Parroquia. Revisamos el 
programa que habia comunicado por carta. Hicimos una jornada 
prolongada de sábado y domingo. Para mejor conocer y dialogar 
sobre los problemas de la juventud y el que hacer de la JOC. 
También hicimos una reunión mista con la dirección de la JOCF, 
que adernas de la reunión también huvo convivencia. 
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La JOC tenia 4 secciones y la JOCF como 6 secciones todos en 
parroquias. EI Sr. Arzobispo daba mucho apoyo ai movimiento. 
Habia, como sacerdote, conocido la JOC en Roma y también 
habia invitado a Mons. Cardijn que lo ayudara a dinamizar el 
movimiento. Los jocistas tenian bastante presencia en los 
ta/leres y también en algunas fábricas y en las oficinas que 
habian muchas. La ciudad era el centro Económico mas

importante de la región de Centro América. En la revisión percibí 
que los jocistas hacian un trabajo muy bueno de contactos 
personales, los militantes tenian su equipo, y las reuniones las 
hacian semanales. Tenian un plan anual de formación. Hacian 
también jornadas bimensuales para profundizar la formación y 
desarrollar cualidades de liderazgo, para tener una presencia 
mas fuerte en los sindicatos. Estas eran de fábrica y se 
agrupaban en federaciones inter-profesionales. Hacian 
anualmente su acuerdo colectivo con las emprezas asesorados 
por la Federación. Tenian 3 centrales nacionales conforme la 
tendencia de cada una - CIOLS - FSM y CISC que a la vez cada 
una tenia su correspondiente en América Latina - Orit - Cepustal 
y Clat. A vezes los jocistas decian que hacian acciones com unes 
a nivel de las emprezas. 

En el pais se sentia un clima fuertemente político y una lucha 
constante contra el comunismo patrocinada por el mismo 
gobierno. Se decia y se hacia propaganda para denunciar 
publicamente los comites comunistas, aunque eran en su 
mayoria clandestinos. La policia era violenta y trataba mal a las 
personas. En la misma sede de la JOC junto de la Parroquia de 
Guadalupe, varias vezes fueron molestados por la policia bajo el 
pretexto de encontrar comunistas. En esa época se vivia un clima 
de Guerra fria, el conflicto permanente que habia entre USA y 
Rusia, en la acción diplomática y para los Estados Unidos se

consideraba como su área de actuación y contrai. En el pueblo 
se sentia una fuerte tendencia nacionalista y hasta anti
americano. Se hacia manifestaciones de cal/e fuerte contra el 
domínio americano en la economia dei pais. En dos ocasiones 
junto con el presidente de la JOC que era liberado tuvimos que 
correr debido a la acción de la policia, contra grupos de 
manifestantes nacinalistas. Guatemala tenia muchas industrias, 
tejidos, alimentación, construcción civil, sector bancaria y fuerte 
comercio. Ta/leres en todas partes. Hicimos también con el 
compaflero liberado visitas a varias partes dei pais. Visitamos la 
ciudad destruida, la antigua capital dei Pais, que hace docientos 
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anos fuera destruída por un volcán de agua caliente. Todavia se 
percibia las ruínas que dejó la inundación dei volcán. Quedaba a
una media hora de onibus (buzeta) de la nueva capital, que es la 
actual. También fuimos a un lago muy bonito que nace de ukn 
extinto volcán y forma un rio de agua en la salida. Lo han 
represado y es un sitio de turismo. Se viaja por dentro con 
barcos turísticos. Guatemala es realmente un pais muy bonito. 
Un pueblo muy acogedor. Lo noté cuando hacia una pregunta 
para encontrar determinada cal/e que necesitamos encontrar, la 
amable disponibilidad de la gente en contestar. En la ciudad 
todavia se hablaba el quechua. Y los campesinos que venian 
vender sus frutas y legumbres se comunicaban entre e/los en 
quechua. Tenian también los trajes y costumbres de sus 
antepasados. Una vez, cenando con Mons. Solarzano como 
haciamos todos los dias, antes de ir a la reunión de la JOC, 
comiendo una tortilla que se hace de maiz, rompí una muela de 
tan dura que eran las tortillas guatemaltecas. Tuve que ir ai 
dentista para arreglar, que adernas de costar caro, también 
tendria que hacer un tratamiento durante algunos dias. La opción 
que tuve fué de arrancar el diente rompido y así se hizo. Yo tenia 
un programa todo combinado y no podria quedarme dias. 

La alimentación dei pueblo en toda Centro América es de maiz, 
frejoles y carne mas bien de cerdo que es mas barato. Se decia 
que la carne de ganado se exportaba para Estados Unidos para 
hacer embutidos (conservas). En el pais hacia un salario mínimo, 
alrededor de 3 dólares diarios, pero que no se cumplia y por eso

los sindicatos luchaban mucho para que esto fuera cumplido. En 
las convenciones colectivas se lograba un salario mejor para los 
trabajadores. EI sector bancaria era mejor pagado y e/ sector 
comercio ganaba menos. La empleadas de hogar en las casas de 
ricos, grandes acendados y dueflos de negocios, se ganaba muy 
poco, se vivia en regímen de esclavitud. Tiempos después supe 
que el presidente de la JOC que trabajaba en un farmacia fuera 
asesinado. 

18) Honduras

EI viaje para Tegucigalpa lo hicimos junto con Pe. Melanson. EI 
conocia un sacerdote canadiense que trabajaba en la Parroquia 
de Nuestra Seflora de Guadalupe. Nos recibió muy bien y 
quedamos hospedados en su Parroquia. Por la noche nos 
reunimos con un grupo de jovenes, siendo la mayoria pobres y 
trabajadores. Fué un diálogo muy interesante sobre los 
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problemas de la juventud trabajadora. Algunos eran estudiantes 
de la segundaria pero la mayoria eran jovenes que trabajaban en 
el Comercio, ta/leres de reparación de vehiculos, ta/leres también 
de reparación de muebles. Uno trabajaba en un acerradera de 
madera y otros 4 en la construcción. Entre las jovenes - 12, la 
mayoria eran empleadas domésticas y otras oficinistas pero la 
mayoria eran todavia estudiantes de la segundaria. Los 
problemas adernas de los salarios muy bajos, menos que el 
salario mínimo alrededor de US$70 mensual. La moneda de 
Honduras es el Quetzal, Quetzal es también un lindo pajaro 
simbolo nacional que vuela con mucha rapidez, quizas por esto 
la moneda es también Quetzal. 

Uno de los problemas que salientaron fué de la prostitución, 
favorecida por el turismo. En esta época Honduras tenia un plan 
de turismo en la selva para los cientificas principalmente que 
venian con frecuencia para estudiar la flora selvatica y conocer la 
propiedad de las plantas nativas para utilizar en la medicina y 
también en otras finalidades. Como recreación la música y para 
los muchachos el futbol. Honduras era en Centro América el pais 
donde se practica futbol, diferente de los otros paises como 
Nicaragua donde se practicaba el beisbol. Los jovenes que el 
sacerdote lográ reunir eran católicos con práctica religiosa 
regular. Hablamos sobre la importancia de la solidariedad entre 
los jovenes, el respto mutuo, también la importancia de la familia 
y el respeto a los papas y en general a los mayores de edad. 
También hablamos sobre lo básico de la JOC, su método, mística 
y su organización. Quedaron algunos interesados en conocer 
mas y pidieron que les mandasemos libras para orientar la 
formación de militantes. EI ano siguiente fuí por la segunda vez a 
Tegucigalpa, felizmente el sacerdote todavia estaba allí. Noté que 
el grupo habia se firmadod y tenian como 5 militantes 
muchachos. Con e/los hicimos un programa mas intenso de 
formación en la dinámica de la JOC. Esto por la noche porque 
durante el dia trabajaban. Noté que todos e/los tenian muchos 
hermanos, familias de 5 a 8 hermanos. Visité también la familia 
dei que estaba como lider dei grupo. Una familia pobre de 9
personas, su mamá enferma, pero su hermana mayor cuidaba de 
la casa. Su papá solo venia a los sábados, trabajaba en la 
bananera (Unit Fruit Internacional) en un lugar lejos de la familia, 
pero era el que garantizaba el sustento de la familia, tenia salario 
regular. También habia un sindicato de Tegucigalpa el de los 
trabajadores bananeros, trabajadores en la agricultura de 
bananas. EI mismo sindicato era abierto y otros trabajadores 
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también se filiaban espontaneamente, para tener los benefícios 
sociales, como servicio dentaria, consulta médica etc. EI 
sindicato recibia ayuda externa de los sindicatos de Estados 
Unidos. EI clima político era de elecciones se turnaban dos 
partidos, que eran bien de tipo de intereses de grupos debido a la 
importancia que tenia la administración pública. Quien ganaba 
las elecciones - sistema presidencial, nombraba su gente y 
quitaba los de oposición. Este sistema de coorporativismo en la 
política latinoamericana era muy común y seguramente todavia 
existe, quizas menos en forma escandaloza. La religiosidad de 
pueblo era popular fuertemente marcada por devociones 
particulares a los santos, que las familias transmitieron 
naturalmente. Notéd que habia una fuerte devoción a la Virgen de 
Guadalupe. A los viernes después de la Santa Misa la gente 
prendia sus velas, para homenagear el Sr. muerto y también para 
pedir la ayuda dei santo que cada grupo tenia como devoción. 
Honduras también tenia un porcentaje elevado de aborígenes. EI 
analfabetismo también era muy fuerte. Habia la enseflanza 
pública primaria gratis mantenida por el gobierno pero también 
habia la enseflanza particular y hasta parroquial mantenida por 
las comunidades religiosas principalmente las hermanas. Era de 
esta enseflanza media que salieron la mayoria de las ninas para 
ser religiosas y también de los muchachos para ingresar ai 
seminario, para menores a partir de los 12 anos. En esta época 
todavia no se sentia fuertemente la preparación dei Vaticano li, el 
Papa continuaba Pio XII. En medio de tantas dificultades el 
pueblo apresentaba una expresión de alegria, en su relativo 
crescimiento humano. Los dos cines de Tegucigalpa tenian 
siempre una buena frecuencia de juventud y los sábados los 
bailes populares y el domingo el Futbol, que reunia la mayor 
parte de la juventud. Entre la juventud no se notaba el 
alcoolismo, quizas por la falta de dinero y el fuerte senso familiar, 
que muchas vezes eran mantenidas por los hijos. 

19) Mexico

Continuando el trabajo dei movimiento jocista fuimos a México, 
volviendo de Tegucigalpa y vuelo desde Guatemala. EI otro 
camino se podria hacer por tierra, pero es un viaje largo con mas 
de 12 horas cruzando toda la floresta de Jucatan sur de México. 
En e/ aeropuerto encontré ai Pe. Escarnia que ya nos aguardaba 
con ansiedad porque el avión de la Pan American que hacia el 
vuelo por Centro América atrazó mucho. Hice la aduana que era 
muy rigurosa, adernas como ya habia pasado por toda Centro 
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America, llamó la atención todas las visas que tenia para cada 
pais. AI salir de aeropuerto Pe. Escarni/la dijo: "vamos salir luego 
porque estan nos siguiendo ". En esta época como cura 
sacerdote aunque era mexicano continuaba como extranjero. No 
habia acuerdo con e/ Vaticano, desde la revolución de 1929, 
cuando e/ PR/ - Partido Revolucionaria Institucional ha 
perseguido la lglesia Católica. Las propiedades de la lglesia 
habian sido confiscadas. Fué una revolución liderada según me

explicaron por una facción Masónica muy anticlerical. E/los 
hicieron también la reforma agraria, por supuesto muchas 
propiedades de tierra de la lglesia danadas por la corona 
Espanola fueron confiscadas, tambien la razón de esto se hizo la 
Reforma Agraria en e/ Pais. Los grandes terra-tenientes eran 
también Católicos. Aunque la reforma agraria fué muy 
importante, quedó una crisis de relaciones entre la lglesia y los 
Revolucionarias. Aún se encuentra en e/ centro de la ciudad 
también //amada la Reforma, lglesias que fueron transformadas 
en Museos. Los curas estaban prohibidos de usar sotana, por 
eso encontré a Pe. Escarni/la con Saco negro, camisa bianca y 
corbata, a la moda de la mayoria de los hombres mexicanos. 
Durante e/ trajecto dei aeropuerto para su parroquia, me explicá 
que e/ PR/, esta en e/ poder desde esa época y que también 
controla e/ movimiento sindical através de CTM - Confederación 
de trabajadores de México. También informá que los militantes 
de la JOC que se meten en e/ sindicato, si descubren que es 
católico militante lo hechan. La libertad religiosa es tolerada, 
pero no se puede hacer manifestaciones públicas. Esto segun e/

Pe. Escarni/la era en e/ comienzo de la revolución pero después 
como e/ mexicano es profundamente católico, las procesiones 
fueron siendo realizadas en las parroquias y que la Virgen de 
Guadalupe, es considerado un centro nacional de 
peregrinaciones. Que era costumbre que cada sindicato, que son 
de fábrica, hagan una procesión por ano a la Basilica de 
Guadalupe. Pero la vida política es controlada por e/ PR/, aunque 
hay grupos de inspiración cristiana a los que todavia no se 
permitia tener candidatos propios para e/ parlamento. Pero 
habian católicos que fueron elegidos por e/ PR/. Pe. Escarni/la 
hacia parte dei Instituto Mexicano de Promoción Social, una 
institución de los Padres Jesuítas que promovia muchos 
seminarios y otros eventos para la formación de laicos en 
Doctrina Social de la lglesia, pero que en México se hablaba 
Pensamiento Social Cristiano, abierto también para otros grupos 
de inspiración cristiana y también para otras ideologias. EI 
Instituto Mexicano de Promoción Social hacia actividades en 
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todos los niveles y también grupos de personas que invitaban. 
Tenia un equipo de muy buenos profesionales de distintas ramas 
que animaban las palestras y debates. Supe que el Padre Pedro 
que dirigia el Instituto tenia mucha admiración y relacionamiento 
con Mons. Helder Camara de Rio de Janeiro y el Obispo D. 
Manuel Larrain de Talca - Chile. 

Por la noche nos reunimos con los compafleros jocistas. La JOC 
tenia 4 secciones de muchachos y 6 de muchachas en distintas 
parroquias de la ciudad, o mejor dicho en las Colonias Obreras. 
En México no se dice barrio, se utiliza mas el término Colonia, 
quizas es una antigua tradición, que viene desde la colonia y 
como la mayor parte de la población son descendientes de los 
Incas quedó este nombre. Los muchachos trabajan en fábricas y 
también en muchos ta/leres, algunos pocos eran oficinistas. 
También en los transportes habian jocistas que trabajaban como

cobradores en las guaguas. Los problemas que tenian era el de 
vivir muy lejos dei trabajo. Las colonias obreras quedaban en la 
periferia de la ciudad de México, la Capital. Algunas colonias ya 
estaban subiendo los cerros que circundan la ciudad. Otra 
dificultad eran los bajos salarios. EI salario era alrededor de 90 
dólares mensuales, dei cual se descontaba la cuota sindical y la 
seguridad social de 8%, mientras que la cuota sindical era de 
acuerdo a cada sindicato. Aun para trabajar se necesitaba el 
acuerdo dei sindicato, mejor dicho el Sindicato tenia el contrai 
dei contrato de trabajo para entrar o salir de la empresa. 

En el programa que hicimos juntos con los dirigentes de la 
Federación Jocista y el Pe. Escarni/la, programamos un fin de 
semana sábado y domingo para formación. EI consiguió el local, 
una casa de monjas un poco lejos dei Centro de la Ciudad y que 
podria alojar muchachos y muchachas. EI aceptó de celebrar la 
Santa Misa en el domingo. Noté que las hermanas 1/amaban el 
sacerdote de Padrecito, conforme era el costumbre mexicano. EI 
mismo tratamiento lo he visto en Ecuador y Peru y todo Centro 
America, donde habia una fuerte influencia Inca. Pe. Escarni/la 
insistió mucho que la preparación fuera através de una encuesta 
con una sola pregunta: "Que sentido tiene el trabajo para 
ti?"Agregó que la preparación, conforme nos ensefló Cardijn, 
vale 80% dei éxito de cualquier evento que realizemos. En la 
jornada de formación Pe. Escarni/la cordenó dos charlas. La 
primera fué sobre la dignidad de la persona humana "criado a la 
imagen de Dios". Todos merecen el respeto porque son criaturas 
de Dios. Un joven cuando no respeta una nina aunque sea su 
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namorada, no está respetando ai propio Dias.Lo mismo cuando 
uno se emborracha, no respeta a si mismo, no está respetando a 
Dios, lo mismo pasa con los companeros y con las companeras, 
en la familia etc. En la segunda charla insistió sobre la dignidad 
dei trabajo. Dios cuando creo el mundo, nos ha dado dos 
mandamientos que es para toda persona humana: Dominar la 
tierra, todo lo creado está a nuestro servicio. Ninguno es 
propietario de nada, aunque las leyes dei pais lo digan en el 
derecho de propiedad. Pero anterior a esto está la dimensión 
social de transformar la tierra que es un don de Dios para toda la 
humanidad. EI segundo es el trabajo, para hacer esto, Dios dejó 
que los hombres colaborasen con ÉI para transformar por su 
trabajo la naturaleza creada. EI trabajo es un don de Dios, para 
todo ser humano. Cuando se dice que un animal o máquina está 
trabajando , no es lo mismo que una persona. EI hombre creado 
por Dios tiene la libertad y la inteligencia de hacer o no hacer las 
cosas. EI trabajo humano por mas sencillo que sea, tiene el valor 
dei hombre que lo hace, donde el coloca su inteligencia y ejercita 
su libertad. Por eso cuando trabajamos debemos tener esto muy 
presente. Es por el trabajo que nos solidarizamos con otros 
hombres que van utilizar mi producción. Portanto el trabajo 
humano es el gran constructor de la solidariedad humana. EI 
hecho que no gano un salario por mi trabajo que me permita vivir 
con dignidad, no justifica que yo no trabaje con conciencia 
perjudicando otro que va precisar de mi trabajo. EI trabajo siendo 
factor de solidariedad, surje la importancia dei sindicato, como 
derecho natural para promover la dignidad dei trabajador y dei 
trabajo como colaboración con Dios. A vezes los sindicatos son 
excesivamente coorporativistas, solo luchan por su grupo y no 
por todos los trabajadores. Por eso se dividen, pero nosotros 
debemos entender el sindicato como el instrumento necesario y 
deseado por Dios para promover la justicia social y la fraternidad 
entre todos los hombres. De mi parte me quedé insistiendo en la 
metodologia de la JOC y la importancia de la organización, el 
compromiso dei militante que es capas de dejar un momento de 
recreación para juntar con los companeros en la reunión jocista. 
La importancia de ser puntual en las reuniones. EI caracter 
responsable dei militante jocista, que lo ejerce en su casa con la 
familia, en el trabajo con los companeros, y en la barriada, en la 
escuela donde está se promoviendo su inteligencia, etc. Entre los 
jocistas habian algunos que estudiaban por la noche. La Santa 
Misa que se celebró, fué para clausurar la Jornada de Formación. 
Para esto se necesitaba el permiso dei Sr. Obispo para hacerla en 
el idioma espaflol. En esta época todavia no se hacia el uso en la 
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liturgia dei idoma dei pais, la Santa Misa se hacia en Latin. En el 
segundo viaje que hice a México fui mos juntos con Pe. Melanson 
- Asesor Latino americano. ÉI y yo ya dominabamos bastante
bien el portuflol, mescla de portugues con castellano. ÉI quedá
hospedado en la casa Parroquial donde vivia el Pe. Escarni/la y
yo en la casa dei Presidente de la JOC mexicana. Vivia en una
colonia hacia el sur de México. Era una familia de 5 personas 4
hermanos y la mamá, el papá ya se habia muerto. Como en toda
América Latina, en la época, los hombres se gastaban mas rápido
que las mujeres, por el trabajo penoso y también por el
machismo, la bebida y hasta la pelea que era bastante común en
la colonia. Tenia dos hermanas, una era de la JOC y un hermano
que era dibujante de revistas para jovenes tipo Wal Disney. Todo
que producia era vendido para Estados Unidos con esto se
mantenia mejor la familia economicamente. EI hermano menor
era liberado de la JOC, su salario el mínimo el Pe. Escarni/la lográ
que el Instituto Mexicano de Promocián Social, lo pagase adernas
de ayudar algunas actividades de formacián que la JOC hacia. Me
acuerdo que su hermana, se levantaba temprano para comprar la
tortilla en la panaderia. También compraba pan para mi, que
después de la experiencia de Guatemala preferia comer pan. EI
pan invariablemente era un poco dulce y traia siempre de dos
cualidades diferentes. La JOC habia progresado tenia como 6
secciones de muchachos y 10 de muchachas. Adernas junto con
Pe. Escarni/la habian empezado la JOC también en el Norte de
Pais - Monterrey conocida también como la ciudad industrial dei
Pais. Tenia muchas industrias de tejidos y también la única
planta siderurgica dei Pais, donde se hacia el acero para la
industria de transformacián, neveras, licuadoras, cocinas etc. Pe.
Melanson junto con el Pe. Escarni/la organizaron una jornada de
asesores de la JOC , con 8 padres en una colonia hacia el norte
de la ciudad. También hicimos una visita como de costumbre ai
Sr. Arzobispo de México. Persona muy amable, tenia bastante
referencia de Brasil pero nos recomendá que tuvieramos mucho
cuidado, segun las noticias en los periodicos habia fuerte
infiltracián marxista-comunista con vistas a enflaquecer el
partido político. También visitamos la CTM. donde también
encontramos un sindicalista brasilero en la ORIT. La sede de la
CTM era también donde funcionaba la ORIT y el brasilero
trabajaba allí para la correspondencia que se hacia con Brasil. La
CTM tenia una gran sede en la parte central de México que nos
impresioná bastante, por el número de personas que trabajaban
en la sede. Preguntamos si los sindicatos que eran también de
empresa, hacian alguna lucha y hasta huelga. Nos contestaron
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que no habia por que hacer huelga, porque siempre se 1/egaba a
un acuerdo en los contratos colectivos. Según los jocistas no 
informaron los sindicatos no tenian autonomia, porque la 
mayoria funcionaba en la propia fábrica que cedia espacio para 
tener su sede en e/ recinto de la fábrica que limitaba su 
independencia y comprometia su autenticidad. También con los 
compafleros de la JOC visitamos e/ gran parque de Chapultepec, 
bastante central de la ciudad, pasamos mas de medio dia en e/

Museo Antropológico Histórico de México que es uno de los mas 
grandes y mas hermosos dei Mundo. Se hapercibia la dimensión 
de la cultura Inca através de la historia, sus luchas, su arte y su 
dominio que se estendia hasta e/ sur de Chile. También fuimos 
ver la laguna que todavia existe en e/ extremo sudeste de la 
capital. Los riegos que los Incas hicieron para /levar e/ agua para 
su ciudad que en la época era una is/a cercada de agua para se 
defender de las facciones invasoras. Quizas era la última vez que 
he visto México, lo hice 3 y por eso subimos ai edificio mas alto 
de México - Edificio América con 42 pisos de alto y construido 
sobre aparatos hidraulicos, que facilitan mantener e/ edificio 
siempre asegurado, debido a los temblores frecuentes en la 
Ciudad de México. Posteriormente supe que ai Pe. Escamilla, la 
derecha lo habia muerto en su propio despacho. Crimen político 
que hasta hoy no se detuvo los criminosos. 



• F) Por los Caminos de América - Cono Sur
• 

•O O ..--{Jruguav
r Como itinerante para la JOC, el primer viaje que híce a Montevídeo, fué 

anunciado por el Secretariado Internacional de la JOC. Aunque ya conocía 
Montevideo de la IV Semana Jnteramericana de Acción Católica reali::::ada en 
1956, cuando participé como delegado brasilero . 

• 

• 

• 

En el aeropuerto encontré a los companeros Carlos Acosta y Manuel Lema y 
tamhíén al Pe Ponce, Asesor Nacional y Aurora Buraglio, presidenta de la 
JOCJ,'. Quedé ho,\pedado en la casa de Roberto Sampedri, como una residencia 
qficial. E'n todas las ve::::es que vísíté Uruguay, me quedaba en su casa. 1,,·; 
trabajaba en la construcción civil, con hierro, grades, puertas,etc. Su hermana 
Anav,ra profesora y trahajaha en los momentos lihres como visitadora social en 
los l'antegriles - así se !lama en Uruguay a las.favelas donde habita la gente 
pobre. Tenian también una empleada en la casa. Una morocha brasilera 1/amada 
Carmen. fii/lpapá todavia vivia como jubilado pero su mamá ya se habia muerto. 
Algo de e.\pecial siempre se queda grabado en nuestra memoria. Para mi fué 
cuando durante el desayuno, Carmen dijo que iba preparar para e/ almuer::::o, 
sapallitos rellenos. Yo me quedé en duda, los sapallos que yo conocia de Brasil 
eran grandes. 
La JOC Uruguaya tenia dos secciones de varones y 5 de hembras. Pe. Ponce 
junto con Manuel Lema y Aurora prepararrm una jornada de fin de semana y me 
han pedido de profundi::::ar el método jocista - el ver - ju::::gar y actuar, 
principalmente el actuar que encontrahan mas dificil. El ver y el ju::::gar lo 
hacian bien. Tenian un pro6rrama anual deformacion. Todas las semanas se 
hacia la reunión de militantes, donde cada uno llevaba el resultado de la 
encuesta y se relataba en el ver los resultado,<;ç S$escc�jia un hecho mas común 
para el grupo, se pasaba al ju::::gar y de,,pués al acluar, pero como que el tiempo 
fàltaba para concreti::::ar la acción. Durante la charla insistí que deberian dividir 
e! tiempo entre las Ires etapas - ver, ju::::gar y actuar, para no pl2tjudicar la 
fàrmaciôn que siempre exige compromiso concreto, en el nivel dei grupo, para 
poder hacerlo. En el actuar hay que ver la mínima acciôn que cada militante 
puede hacer, que sea personal. como por ejemplo visitar un companero de 
trabajo que no vino, qui::::as por motivo de enfermedad y por eso está faltando en 
el trabajo, o puede ser algo mas importante. Aurora decia que ésto era poco, que 
no ayudaba a crear una mentalidad nueva en los militantes y que dificultaha 
también la formaciôn de lidera::-go. En la jornada hubo una muy buena discusiôn 
ai respecto. Procuramos pro.fundirnr la acciôn personal de cada militante y la 
acción colectiva, frente a los problemas mayores de los trabajadores. La jornada 
terminô con la Santa Misa celebrada por el Pe. Ponce que adernas era también 
Vicario de la Parroquia de Carrasco, :::ema balnear ia y de gente rica de 
Montevideo. Donde también habia un importante casino, muy frecuentado en 
esta época por los Argentinos y también Brasileros, en los sabados y 
domingos.E/ Pe Ponse era también muy amigo dei Sr. Ar::-obL,po de Montevideo 
y por eso daba mucho valor ai trabajo de penetración y transfórmaciôn de los 
ambientes que la JOC y JOCF hac;a en Montevideo. También decia que el 
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movimiento jocista deberia ir para el interior, no solo trabajar Montevideo y la 
Zona de playas, hasta el Punia del 1','ste, ha!neario de fàma internacional en la 
época. IJeberia llegar a todos los Jovenes trahajadores del pais, para ser 
movimiento nacional y fuente de educación y tran�formación de la sociedad 
uruguaya. J,a prensa en Uruguay no decia Pio XII pero solo usaha el Sr. 
Paccelli. J,a Semana Santa e/ gohierno promovia como la semana de turismo y 
promovia muchas actividades turísticas, deportes, excursiones para los ninos de 
las escuelas públicas, etc. /1_,,�\·to daba contraste en la ciudad, devido a que los 
católicos con práctica religiosa iban a las ceremonias de la Semana Santa, 
especialmente para hacer su confesión cuaresma/. También hacia que los 
jocistas diesen un testimonio muy !}:_::_

'i
fe y hacerse respetado. Se notaha como la

opinión pública se dividia. La pre.-,r_;i!J;-ia alternativa católica hacia divu/gaciôn 
de los eventos religiosos en toda América Latina especialmente en Argentina. 
Tamhién los turistas argentinos, muchos eran católicos y acostumhrados a la 
Semana Santa de sus ciudades y esto afectaba la presencia mas continua de los 
turistas. Fui muchas ve.::-es por A1ontevideo y en otras ocasiones ya encontré a 
Roberto Sampedri como presidente nacional y también Aurora ya hahia 
terminado su mandato. L'ncontré a Carmen como presidente Nacional de la 
JOCFy que mas tardefué incorporada en el COSU - Comisiôn Sudamericana de 
la JOC. 1-,·n esto Uruguay fue siempre muy democratico, de uti/i.::-ar e/ sistema de 
elecciones, cada 3 anos cambiando algunos directivos. También encontré e/ 
nuevo Asesor Pe. Spadachino y tamhién ai Pe. Berdinas. f,'ste sacerdote todavia 
joven en 1957, fué co?!,n 5jocistas de Uruguay a la Grande Asamblea de Roma. 
Uruguay siempre tuvo movimiento social muyfuerle y de i.::-quierda. n
sindicalismo ha nacido con los anarquistas y de,\pués los comunistas tuvieron 
fuerte influencia en e/ movimiento sindical. Lograron mantener la unidad de la 
Central Ohrera Uruguaya, aunque tenian relaciones muy cercanas con la Orit. 
Una ve.::- encontré, en Bogotá, un representante de la ORf'l'. era conocido en toda 

América Latina como un sindic_ç)ista de ''pan y mantequilla", haciendo alusión 
que no era un movimiento que0'feseaba un camhfr> fuerte en la sociedad. Mas 
bien se contentaba en, tener ganancia coorporativista para su grupo. !,os 
cristianos en e/ movimiento sindical tamhién a partir de antiguos dirigentes de la 
JOC, como Carlos Acosta y oiros han organi.::-ado una entidad de fórmación 
parasindica/ ASU -Acción Sindical Uruguaya, que hacia muchos cursos de 
formaciôn sindical y la gente participaba en los sindicatos unilarios, 
defendiendo valores cristianos y sobretodo una administración honesta. Eran los 
grupos independientes. 
La economia Uruguaya tenia el ingreso mas fuerte por el turismo y la 
producciôn de fana y carne que eran exportados directamente para Inglaterra, 
de donde también importaban los produclos de consumo, ropas, e/ectro 
domésticos, vehiculos, etcd. Me acuerdo que una ve.::- casi compré un traje 
completo hecho de lana inglesa, en la época muy coti:::,ado en todo sul de 
América Latina. También tenianfábricas de tejidos de origen italiana. Tenia 
ferrocarriles que cuhrian todo el pais para facilitar la exportación de trigo y 
lana, hecha enlos tiempos antiguos por los Ingleses. Esto hi:::,o que en e/ tráfico 

ferroviario se usase como en Inglaterra, por la mano i.::-quierda. J�'n la época no 
hahia todo el complejo petroquimico que hace la tela sintetica y de,\pués la 
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subfitución dei caucho natural por e/ artificial y toda la industria de p/asticos. 
J,a 1glesia uruguaya,.fué .<;;empre muy independientefrente ai gohierno. 1�·1 
estado no daha ningun subsidio para las obras sociales católicas, escuelas, 
asistencia médica, etc. Todo era cuhierto por la comunidad católica, 
parroquiales y algunos ricos acendados que ayudaban. La !giesta tenia un 
caracter urbano, esto porque alrededor de 90% de la población se encontraba en 
las ciudades mas importantes, Montevideo - Punia dei Este -Artigas y Rivera, 
estas dos en la.frontera con Brasil. Me acuerdo que estuve varias vezes en e/ 
Seminario Mayor de Montevideo para hablar de .JOC, situaciôn de /osjovenes 
trabajadores, los bajos salarios y las condiciones de trahajo. h'/ ambiente social 
era.fuertemente de izquierda, socialista, comunista o anarquista, con esto la 

fórmación cristiana que la JOC tenta era muy bien aceptada por los sacerdotes. 
Uruguay tenta una excelente seguridad social. Se decia que era el pais con 
mayor número de ancianos proporcionalmente a la población, que 
practicamente no crescia. Los jubilados cobraban buenos encargos. Aurora nos 
decia de que esto no puede continuar, sin que los obreros no aportaran mas para 
la seguridad. Los ancianos también proporcionalmente eran los que tenian la 
vida mas larga, alrededor de 70 anos, mientras que en Brasil era de 50 anos el 
promedio de vida. También tenta un centro de aviación muy importante y una 
buena line�\fjérea de transporte de pasajeros - Pluna - Primerw, Lineas
Uruguaya.f é'-f'etl:'t-ÍÍi8ia un jocista Rodrigo que trabajaba en los ta/leres de 
Pluna y organizô e/ sindicato de los trabajadores, llegaron a hacer una !1Uelga. 
Era un poco la opinión que todo pais importante deberia tener una empresa de 
aviación civil dei estado, como fuera Argentina - con Aerolineas Argentinas, J,an 
Chile, Lineas Aereas dei Peru, Loyde Aereo Boliviano, etc. Todas empresas 
estata/es. Notaba, las vezes que iha a Montevideo como la JOC iba cresciendo y 
con muy buena presencia en el mundo obrero y también junto de la Jerarquia. 
Tenia muy buenos asesores y directivos liberados. Una vez estuve en e/ extremo 
norte de Uruguay, Artigas viajamos por tierra como era el costumbre. Hicimos 
una buena semana de JOC y quedá un grupo de jovenes para dar continuidad. 
Cruzando el Rio Quarai, uno estaba en Brasil, que tenta mucha influencia 
económica en la región. Se decida que el ganado que pastoreaha en /afrontera, 
se podia vender en Uruguay o Brasil segun quien pagaba mejor. Las haciendas 
eran en los dos territorios. Los costumbres eran muy parecidos con e/ sur de 
Brasil, carne, e/ mate o chimarron en Brasil, etc. EI Uruguay no tenia 
ana(fahetos y hahia el mejor nivel de escolaridad de América Latina . 

•{}//,,,.Argentina 
/ De Uruguayfuí a Argentina, .fué el primer viaje. En esta época todavia se iha de 

Barco, con cabina para dormir. Sa/imos como a las 23 horas dei puerto de 
Montevideo, !legamos a Buenos Aires como a las 6 horas a.m. El puerto era el de 
mayor movimiento económico de América Latina. Queda en el harrio tradicional 
de Boca, donde también está la zona turística de Buenos Aires. 1'.,'n el puerto 
encontré a José Palacios, presidente nacional de la .JOCjunto con uno de los 
asesores nacionales. En la época habia tres, Pe. Ganchegui - Pe. Derrude y Pe. 
Gon::alo, Derrude y Cianchegui que han escrito un libro sobre la .JOC, ya 
fàllecieron. Pe. Gonzalo elejo la .JOC y fué nombrado Vicario de la lglesia de 



San Cayetano. Es e! centro de peregrinaciôn de los obreros de Buenos Aires. 
Tradición que viene desde el tiempo que el Coronel Juan Domingo Per<m asumio 
el gobierno, en los anos .JO. E! pueblo iba re::ar ai patrono de los trabajadores 
San Cayetano. Los Ires sacerdotes los he encontrado en Rio de Janeiro, cuando 
uían de la persecusíón que Peron hi::o contra los católicos sociales en 1955. 
E'stuvíeron junto con Pedro f'anega que /e pa/i::aron en una jefatura de Policia. 
Pe. Ganchegui e/ Asesor Titular Nacional, lográ una vieja casa de la Diocesis en 
la Ca/le Día:: Vele::, 3819, donde la JOC tenía su Secretariado Nacional y 
también e/ Secretariado de la Arquidiocesis de Buenos Aires. Adernas era 
también como un albergue de pasaje para los jovenes trabajadores, muchos de 
los cua/es venían perseguidos por Strosner - dictador de Paraguay. Buenos Aires 
tenía el mayor número de paraguayos alrededor de un millón mas que/a cíudad 
de Asunción su Capital. Entre los paraguayos, mayoria trabajadores de la 
construcción también habia una JOC masculina y entre las ninas una JOCF. La 
JOC Argentina era muy estendida, no solo en la capital, donde tenia alrededor 
de 12 secciones parroquia/es de muchachos y 15 de muchachas, como también 
cubría casi todo el pais hacia e/ oeste, norte y este: Tucuman - J,a Rioja -
Cordoba - Rio Quarto - Mendo::a - San Lui:: - Rosario,etc. J,J presidente en la 
época era José Palacios, Secretarú> Nacional Arnaldo Lujan y e/ Tesorero 
Roberto Caldo. Antes de Palacios, fué durante muchos anos Alfredo di Pachi. 
Palacios casô con Ama/ia en la época la presidenta Nacional de la JOCF la 
secretaria era Ester Tomary, h?Ja de argentina y e/ papá chino. Ama/ia y Emílio 
Mmpero estuvieron en Rio en e/ primer Congreso Latinoamerícano de la JOC -
1952 Bom Clima - Petropo/is. Ya Tos conocia desde esa época. Mons. CardUn y 
Marguerite Fieves, estuvieron muchas ve::es en Argentina. Tenian contacto con 
un empresario Belga dueno de Fabrica de T

e

jidos en Lujan distante 70 
kilometros de la Capital Federal, donde se hospedaban siempre. 

• Arnaldo Lujan, fué inslructor de e/ectrónica en la Escuela que este industrial
mantenia para lafórmación profesional de los jovenes. Era como se decia en
Europa: "Católicos Sociales". Adernas de la Escuela Profesiona/ tenia también
un kinder para los hijos de los trabajadores. Buenos A ires en Ta época era la
ciudad mas industrial de América Latina. La ciudad parecia una copia de
Londres por la arquitectura de los edificios.

• J,a JOC tenia como 15 liberados, mantenidos algunos por los Sres. Obispos pero
la mayoria por empresas que acreditaban en laformación que la JOC daba, por
ser un movimiento de educación íntegra/ de la juventud trabajadora, impirada
en la Doctrina Social Cristiana y fuertemente vinculada a la lglesia. Como
Acción Católica que en la.frase de Pio XI, "el ejemplo de acciôn Cató/ico"como
lo declará para Card{in en 1925, cuando la JOC Belga organi::ó la primera
peregrinación a Roma. E'/ Secretariado Nacional, se reunia a los viernes por la
noche. Como no se hacia comida en la casa, de.\pues de la reunión ibamos juntos
comer pi::::a. Me acuerdo que a Pa/acios le gustaba mucho la Pi::::a asada en la
píedra, era mas delgada que las otras y como que el horno de barro /e daha otro
gusto. Las últimas ve::es que vi Palacios en la JOC despues de volver a su
trabajo como tornero mecânico, trabajaba en la FIATArgentina quedaba cerca
de su casa. J,a JOC Argentina tenia un boletin mensual y adernas de un
periodico que salía regularmente. Funcíonaba como oiros países con el método,
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el programa anual, las jornadas de formación mensual y la Semana Nacional, 
mejor dicho el ( 'onsejo Nacional, donde se decidia e! tema de fórmación anual 
para las encuestas. Despues en cada secretariado Diocesano se hacia el holetin, 
con las encuestas semanales que los militantes utili::aban para preparar la 
reuniôn semanal de militantes. Hl nivel cultural de losjocistas argentinos 
acompanaha la cultura dei pueblo. J,,,'/ Centro Universitario de Argentina estaha 
en ( 'ordoba, donde tamhién hahia el cuartel militar mas importante y las 
grandes industrias de automoviles, Kaiser y General Motors. Habia una cierta 
rivalidad cem Buenos Aires, porque Cordoba acentuaha una lendencia 
nacionalista mientras que Buenos Aires era mas cosmopolita. 
También los sindicatos todos nacionales, al todo 12 por fma de actividad tenian
sus colonias de vacaciones alrededor de Cordoba que Jili. cercada de montanas
y un clima muy agradable. Durante las varias ve::es que estuve en Argentina tuve 
la oportunidad de visitar todas las ciudades mas importantes. La primera ve:: que 
fuí a Tucuman hubo una recepción importante. EI Pe. 1-,'milio de nacionalidad 
helga hahia preparado una gran recepciôn. J�l viaje de trenfué como 18 horas 
de viaje. Argentina por los llanos la pampa es cortado por tres ferrocarriles 
cuhriendo todo el pais y haciendo conección con Bolivia al Norte, con Clúle ai 
Oeste y Brasil ai Nordeste Faso de los Libres Uruguayana. Llegamos a 
Tucuman, huho una recepción con la banda municipal tocando los dos himnos, 
Brasilero y Argentino. Todos me quedaron mirando mucho y Carricio presidente 
de la Federaciôn jocista de Tucuman me d?Jo: "el puehlo que fue a te recihir, 
quedó desilucionado, esperaban encontrar a un negro, también el Padre, pero tu 
eres ruhio". !,a imagen que la gente tenia de Brasil era de que todos sem negros 
o mulatos. Tucuman era el centro a::ucarero dei pais. Visitamos varias
procesadoras de a::ucar, donde también habia jocistas trabajando. ( 'uando visité
Cordoha, encontramos ai padre Angeleli, que despuésfué elegido Ohispo de
Cordoha y como conocia lideres de los "Tupamaros"uno.fué antiguo militante de
la JOC y obrero en la Kaiser, lo mataron, forjando un accidente de auto, durante
la "guerra sucia". Tamhién José Palaciosjué asesinado durante la "guerra
.meia". En la época era Secretario dei Sindicato de Obreros de la Fiai, adernas
junto con oiros antiguos de la JOC y con apoyo de los Padres Jesuítas, hahian
organi::ado ASA -Acción Sindical Argentina, paraformar cuadros de militantes
cristianos que actuahan en la CGT- Confederación General de Traha_jadores, lo
raptaron como a las 6 horas a.m. de/ante de sus hU-os y su mujer Ama/ia, y nunca
mas lo encontrarem. De,\pués de lardpr;periodo 1 O anosfué considerado muerto
por las leyes argentinas. Durante todo este tiempo, no pudo cobrar pensión de la
seguridad social. Creo que fué unafuerte contribuciôn que la JO(' hi:::o para la
clase ohrera argentina y para la lglesia son los martires que la historia
registrará cem honestidad. En Mendo:::a encontre una JOCfuerte. Quedé
hospedado en la casa dei Presidente de la Federaciôn, muchacho oficinista que
en esta época igual que Carrisio era permanente liberado en la .!OC. Pero noté
que habia un grupo numeroso de sacerdotes algunos asesores de la JOC y
JOCF; que jórmaba un grupo involucrado en la idea de "Cristianismo por el
Socialismo 11, que tenia su sede en Santiago de Chile. Que reunia segun me
infórmaron alrededor de 200 en toda América ],afina. Han reali::ado un evento
con RO sacerdotes en Santiago de Chile. Este movimiento estuvo impirado en los
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Padres Obreros de Francia. 

1>·n Argentina la situaôón Politica era bastanfe cambiante. 1-<.:I peronismo que
logró organi:::ar el movimiento de los trabajadores, ai romper con la Iglesia
Católica, afros dicen quefué la Jglesia que rompió con e/ peronismo, fué de a
poco se apartando de los valores cristianos, como la libertad de acciôn, la
democracia y sobretodo la crisis ética moral, en el manejode los recursos
economicos. !,os sindicatos por leyes de Peron, recibia 5% de la planilla de
salario.\· para desarrollar actividades sociales, adernas de toda la protección
contra despidos, etc. Uno para trabajar en una fábrica, primero se inscribia en
el Sindicato del sector. Los sindicatos Nacionales tenian. regionales y
municipales de la misma rama. Hacian anualmente los convenios colectivos,
para mejorar la vida de los trabajadores. /,os sindicatos garanli:::ahanfrente a
los bancos para construir tu casa propia con prestaciones a largo pla:::o y muy
bajo inferes. Cem e/ tiempofueron de.�·figurados, apartandose de los valores que
dei cristianismo según dicen en la primera época de Peron. En 1955, cuando
Pedro Fanega, l>'milio Maspero y varios asesores de la .JOC tuvieron que uir dei
pais fué, como que, la sena/ dei enfrentamiento con la Jglesia. 'J'ambién el
Cardena/ Eduardo Pironio de Buenos Aires, bajo presión tuvo que salir yfué a
trabajar en Roma, donde a partir del Concilio Vaticano II, asumió la
Presidencia del Pontificio Consejo para los J,aicos. Cardenal Pironio ha

fàllecido el ano pasado. L 1 0 � f ) 
El oiro hecho que me acuerdofué el Consejo Nacional de la .JOC y .JOCF que se 
hi:::o en San Luis.Mons. Di Pacchi - Obi.\po como asesor nacional de! 
Movimientofacilitó que se hiciera el Consejo Nacional en la Ciudad de San 
Fuis, que queda como en el medio dei camino entre Mendo:::a y Buenos Aires. 
f,'stofué durante los carnavales, que en Argentina no se trabaja toda la semana. 
En la época era como una pequena vacación. Nosotros 80 personas quedamos 
cerrados en la Casa de Monjas donde se hacia la Reunión del Consejo. Una 
noche sa/imos para ver e/ movimiento y un grupo de jovenes muchachos y 
muchachas nos hecharon agua, quedamos todos mr4ados. Decian que es 
costumhre y esto por e/ calor que hace en esta época dei ano. 
Noté que la JOC Argentina, tanto los muchacho,\· como las muchachas cada ve::: 
tenian una conciencia social masjiterte. Algunos participaban en los 
movimientos liberadores y los sindicatos. Tamhién havian oiros que se 
dedicahan ai trabajo con los marginados, los que habitahan las "chacarilas
fàvelas".h'stos en su mayoria eran los que venian dei campo, atraídos por la vida 
de la ciudad y por mejores salarios. f;/ salario mínimo en Buenos Aires era 
alrededor de 1 RO dólares. La vida era bastante barata comparando con Brasil o 
Chile. Decian que como Argentina no participá en la II Guerra Mundial, quedó 
con un gran superavit en la balan:::a de pagos. 

E'n Argentina visité varias.fábricas, metalurgica, de a:::ucar y también en 
Mendo:::a, las adegas de vino. Una visita que fué muy importantefué e/ contacto 
con Raul Prehich en la época Direc/or General del CJ._,'PAL Conocia bien Brasil 
y toda América /,atina y nos ha prometido enviar libros para e/ IV ( 'ongreso 
Latino Americano de JOC y tamhién un e,\pecialista de su equipo para nos dar 
una visián .wcio económica de América Latina. Era costumbre tener confacto 
con las autoridades religiosas pero también con entidades internacionales 
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especialmente de lafamilia de la ONU - asi como a los sindicatos .

Chile 
h,'s siempre una maravilla cru:::ar la cordi/lera de los Andes. Feli:::mente lo hi:::e 
muchas ve:::es. En la primera visita a Santiago, como itinerante, encontré en el 
aeropuerto ai presidente de la JOC, Ramón /,eiva y mas otros jocistas junto con 
e! asesor en la época Pe. Gabriel Larrain. Después de la liberaciôn aduanera 
que en esta época era bastante fàcil, fuimos ai Secretariado Nacional de la 
JOC chilena en la cal/e lvíoneda, alrededor dei número 2000. Esta calfe tenia 
este nombre porque e! palacio del Gohierno también se !lama Palacio de la 
Moneda. Segun me contaron venian de Europa dos plantas para la construcciôn 
de la casa de la Moneda en Brasil, y e! Palacio Presidencial en Santiago. Pero 
por un descuido fueron trocados, y como los viajes eran demorados y muy 
largos. La casa de la Monedafué construida en Santiago y el Palacio de 
gobiernofué construido en Rio de Janeiro, pero quedó e! nombre de casa de la 
Moneda y en rio aunque !iene la concepción de un palacio presidencial, es la 
casa de la moneda. 
E'n la JOC, revisamos e! programa y proyectamos algunas giras por donde la 
.JOC estabafuncionando. Para la costa Valparaiso el puerto y la segunda ciudad 
de Chile en importancia y población, ai lado está Vifía del Mar, importante 
balneario y casino de Chile. Las otras ciudades que programaron percorrer 
fueron: Antc4àgasta -lquique y para el sur - Talca - Chillán - Concepción y 
Valdivia. Por la noche tuvimos una larga reunión con la dirección nacional de la 
.JOC, estuvieron los 3 propagandistas liberados y el Presidente también 
liberado, el asesor y de las muchachas otras 5 personas. Pude percibir que la 
JOC tenia en esta ocasión como 15 secciones en Santiago, queformaban 3 
federaciones. Las muchachas tenian -lfederaciones inc/uyendo a la federación 
de empleadas dei hogar que tenian su propia coordenación también ai nivel 
nacional. E! asesor era el Pe. Hugo que era de la diocesis de Talca, al todo 
habia en el pais como 25 secciones jocistas de muchachos y alrededor de -10 de 
muchachas. En Talca - Concepción - Valparaiso e lquique habianfederaciones 
jórmadas. 1�·n Arica estaba enformación. Ramón Leiva hacia parte dei Consejo 
Nacional de Acción Católica chilena, que adernas de la JOC habia la JUC y la 
JA(' -Juventud Agraria Católica que tenia en la región de Santiago - Palomar, 
una casa deformaciôn y la sede nacional. El asesor era el Padre Rafàel J,arrain,
primo de Gabriel Larrain Asesor Nacional de la JOC - JOCF. J-,,,'/ método de 
trahajo tenia un programa anual de jórrnación, que lasfederaciones utili:::ahan,
hacian holetines para que los militantes hagan la encuesta semanal y d
resultado se presentaha en la reunión de militantes, se escojia un hecho ,nas
marcante y se hacia e! ju:::gar y actuarfrente a! hecho. Los hechos mas
discutidos eran los dei barrio, pero también hahia de los ambientes de trabajo,
principalmente en el cumplimiento de los acuerdos colectivos que los sindicatos
hacian anualmente, inc/uyendo ademas dei safaria las condiciones sociales; por
ejemplo derecho a los jovenes muchacho.\· y muchachas a tener horario de
trahajo adecuado, facilitando el estudio nocturno. Los sindicatos en la época
eran a6rrupados en la CUT-Central lÍnica de trabajadores que tenia como 
Secretario General a Clotario Rlet:::, socialista pero democratico, que dirigió la 



CUTpor mas de 25 anos. Hoy ya muerto. La organi::ación de hase era de tipo 
sindicatos de empre:::a, pero lafederaciôn era por rama de actividades. J,_;n esta 
época ( 'hile tenia unafuerte industria !!amada linea bianca, equipamentos para 
e/ Rogar. Tamhién habia una industria de te,fidos bastantefuerte. Solo la fábrica 
de Tejidos Caupolican /legá a tener mas de 5 mil obreros, en e/la trabajaban 
varias muchachas de la JOCF. Pero la ancora economica de Chile, 
principalmente para la balan::a de pagos, exportación versus importaciôn, fué 
siempre la mineria. Principalmente el mineral de cobre. /,os minerales cubrian 
60% de las expor/aciones. Después tenia una industria exportadora de papel de 
prensa. Xn el sur, Concepción tenia la única siderurgica Huachipato, que 
fórnecia todo material de hierro para la construcción y la industria /inea bianca. 
La mineria fué siempre estatal. Tamhién en esta época habia un movimiento 
social de harriadas muy fuerte. Se decia que a cada cuadra habia una 
Asociación de Vecinos. La JOC estimulava mucho a la gente.formar 
cooperativas de auto construcción. 1•.:l gobiernofàvorecia prestamos para 
compra de material. Cada cooperado tenia determinada carga horaria pura 
trabajar en la construcción de casas. E! movimiento socialfué siempre muy 
fuerte en Chile. Los jocistas tenian muy buena visión política y sindical. Los 
partidos tenian fuerte coloraciôn política. La Democracia Cristiana era el 
gobierno con el viejo 1�·duardo Frei, Presidente dei Partido y en la época 
Senador mas votado. Con él estuvimos dos ve::es para transmitir saludos y 
tamhién e/ mensaje de la JOC. 1�·n la misma .JOC habian tendencias d[ferentes, 
algunos democratas cristianos, oiros mas bien tenian simpatia por e/ partido 
socialista. Tamhién habia el Partido Comunista de estrema i:::quierda, pero tenia 
pocos votos aunque teniafuerte presencia principalmente en las ca/lampas 
(lave/as) que exishan principalmente a la or;//a dei Rio Mapochojàrmado por e/ 
deshielo de la cordillera pero tenia agua todo e/ ano. En Chile la agricultura era 
muy pequena, como también la ganaderia. Necesitaban siempre importar 
alimentos principalmente de Argentina. Lo que tenia muy bueno eran los vinos 
chilenos de fama mundial yfuertemente exportados. También la fruticultura era 
muyfuerte y los meses de verano en Santiago se sentia el olor de las.frutas, 
dura:::nos - melocotones etc. l"'/ pescado siempre fué muy abundante en Chile. 
Con Ramón Leiva - presidente nacional. visitamos todas las regiones dei pais. 
Despues que dejô la presidencia de la JOC gano una beca para estudiar en 
Paris, donde lo ahorcaron en un poste de lu:::, en e/ Barrio Latino. Ji,'n Lota y 
Concepción, adernas de los contactos con la JOC, fuimos a Huachipato, como 
tamhién visitamos las secciones de JOC que habia en la región de las minas de 
carbon. /-<.,'n Lota, me acuerdo que una ve:: asistimos con el Pe J,,,'milio y un 
matrimonio de antiguos jocistas de Belgica, que trabajaban en una escuta de 

formación profesional, un gran evento de jovenes en la escuela pN?fesional. 
Después nos /levarem a una cancha deportiva para ver unfestival de dan:::as 
folcloricas de Chile. Me acuerdo que presentaron como 1 O dan::as diferentes 
aunque la mas conocida internacionalmente es la Cueca Chilena. Ya la conocia 
porque durante el 3 ° Congreso de la .JOC reali::ado en Santiago, 1956, nos 
llevaron a un restaurante típico donde se bailaba la Cueca, fué una noche de 
música chilena. También visitamos Valdivia, mas ai sur de Chile. Un ano 
visitamos la parroquia dei Pe. Emilio, que quedaba a la orilla de! mar en una 
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ensenada distante una hora de Valdivia, donde habia muy buena sección de .IOC 
y JOCF. lj·ra un pueh/o de pescadores. La capi/la quedaha como a unas J 5 
metros sohre e! nivel dei mar y ai lado tenia f a escue/a primaria también 
pertenecia a la Parroquia. En el ano siguiente 1959, despues dei terremoto, 
fuimos visitar personalmente y quede muy impresionado. Hl terremoto seguido 
de maremoto, habia destruído la Jglesia y la escuela, solo quedarem los 
alicerses. Nos informá Pe. Emilio que vino una onda tan grande que e! agua fué 
subiendo, hasta cubrir todo y cuando bajô /levo todo. Hubo algunos muertos 
pero la mayoria de la poblaciôn huyo subiendo los cerros. En la misma ocasión 
los jocistas de Valdivia nos mostrarem las casas que quedarem agrietadas por el 
sismo. !Jurante los tiempos que camine por Chile varias ve.:es sentí temhlores, 
pero no terremoto. Solo participe en uno en 1961 en Arequipa cuando el temhlor 
como a las J O horas de la manana destruyó muchas casas de adobe y huho como 
docientos muertos en la ciudad. Cuando vino e! terremoto, junto con Pe. 
Francisco asesor de la .JOC estavamos en una agencia de viaje comprando 
boleto para viajar para Arica.fÍI lo percibió y salimos a la calle, jité como se 
dice la suerte, porque parte de la agencia se cayó. 
También hahia una .JOC muy buena en Chillán, ciudad que queda enel camino 
entre Talca y Concepción. Esta ciudadfuera destruída en los anos -10 por un 
incendio seguido de terremoto, pero ya habian reconstruido parte, aunque 
todavia se notaha las casas destruídas y las ca/les agrietadas. En Talca donde 
hahia una JOC muyfuerte y donde D. Manuel Larrain, con D. Helder Camara 
formarem el Cl,LAM, D. Helder quedô secretario y D. Manuel J,arrainfué e/ 
primer presidente dei Cf;J,AM- 1955. En su ciudad quedé hospedado en su casa, 
no como era e/ costumhre, quedar en la casa de los jocistas. Me acuerdo que 
nunca estuve en hotel durante los anos de viajero de la .JOC. En Talca hicimos 
como era costumbre visitar una fabrica de Fosforo,\·, que trabajaba algo como -1 
meses ai ano para cubrir todo el,,_q�J('�- mo dei ano y hasta exportar. Talca es la 
región mas importante para id_cfilúiM� uva y produce los me.fores vinos dei 
pais. Se decia que esto era por e! agua que venia de la cordi/lera era buena. 
En Santiago visitamos varias ve:::es el Seminario Mayor, para hacer charlas a los 
seminaristas. Algunos mas tarde los encontré comprometidos con el movimiento 
ohrero con el MOAC - Movimiento Obrero de Acción Católica (MMTC) 
Por la noche cem los jocistasfuimos varia ve.::-es a "una pena musical", era
común en esta época que los grupos mas radica/es de i:quierda, cristianos o no
tenian locales para cantar músicas de protesto, donde también se comia la
tradicional "enpanada "chilena y se tomaba vino. Nosotros e ramos muy
económicos y huscabamos los locales mas baratos pero de huena calidad,
locales senci/los. J._,'ran ambientes marcados por la lucha social huscando camhio
donde lafraternidadfuera real, vivida lejos de la descriminaciôn, social,
política o religiosa.
La JOC chilena tenia dos casas de vacaciones y deformaciôn, en la costa cerca 
dei mar. Quisco para muchachas y en otra p/aya, Algarrobo (Peumal) para 
muchachos. Todos los anos y hasta mas veces durante el ano, se organi:aba un 
periodo defémnaciôn y vacaciones. En C'hile como en Argentina y Uruguay, los 
meses de enero y febrero sem las vacaciones colectivas en las actividades 
econômicas, industria, comercio, escuelas, etc. Era costumhre la gente salir para 
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la costa, o para la cordillera, para tener aunque sea una semana de vacaciones 
fuera de casa. También hay sitios donde uno se abriga dei.frio muy duro en el 
invierno chileno. 

• Los consejos Nacionales de la JOC y .JOCF se hacian en el Quisco, pero cada
uno separado y también habia seciones en conjunto adernas de la Santa Misa
que era para todos y las comidas, almuer:::o y cena y la "on:::e chilena", la
merienda que se hace por la tarde como a las 5 horas p.m. y la cena siempre era
como a las 8 p.m. Después de la cena, muchas veces ibamos a la playa y se hacia
la fógata. Se prendia madera y alrededor nos sentabamos para cantar y hacer
juegos comunitarios. J,afogata duraba confórme la cantidad de madera que se
podia quemar. E'ran encuentros muy marcantes para los jocistas y las Jocistas.
Se pagaha un poco, se alquilaha un omnibus ida y vuelta y normalmente se
pasaha 15 dias, una semana de reuniones planfficación dei ano, etc. y otra para
vacaciones. El costo era en parte cubierto por el Ar:::ohispado de Santiago, o los
asesores huscahan recursos en sus parroquias. Normalmente siempre quedaha
con nosotros e/ Asesor principal o otro defederaciones. Tamhién los asesores
hacian sus reflexiones en esta ocasión, pero mas corto. En Chile era tamhién
costumbre que los sacerdotes tenian vacaciones en el verano.

• Fué en el Consejo Nacinal de la .JOC Chilena que conocí J,idia dirigente de la
federación jocista de! norte de San,tiago, empe:::amos a pololear y hoy es mi
mujer.- L t'J I °' !) }f f?VV!ci /1 1 � !l

• 
•2 5,.,1 Paraguay 
• En el primer viaje a Paraguay hubo mucha expectativa, porque no conocia el

Pais. Llegamos hien y encontré en el aeropuerto a Fulgencio Barrero.,· y Sarqui:::
junto con Mons. Bogarin que todavia continuaba como asesor Nacional de la
JOC. También era el asesor de la Acción Católica Paraguaya, en e/ cual el
único movimiento e...,peciali:::ado era la JOC - JOCF Seguian todavia la formula
de la Acción Católica Italiana, que tenia las../ ramasfundamentales: Hombres -
Mujeres - Jovenes Masculino y .Jovenes F'emenino. En este tiempo la .JAC y la
.IUC dahan sus primeros pasos, con el apoyo de Mons. Bogarin. J,a sede de la
JOC - JOCF estaba en la Cal/e Mariscai fa·tigaribia. }<,'sto quedaha cerca de la
estaciôn Ferreviaria en la Ciudad de Asunción. Era una .JOC ba1ante
desarrollada con 5 secciones de muchachos y 7 de muchachas en Asunción.
Tenian tamhién un liberado, que era e! presidente nacional Sarqui:::. Por carta
como era mi costumbre habia anunciado el viaje y sugerido un programa de
trabajo durante la semana que me quedaria en Paraguay. l>'n el programa
constaha la Jornada de fin de semana, para profimdi:::ar alguno'.ç aspectos que
seria mas útil para la .JOC y .JOCF paraguaya. Mons. Bogarin que asistió parle
de la reunión sugiriô que fitera mixto, por se tratar de jornada def<Jrmación. Las
reuniones se hacia en separado, muchachos y muchachas confórme la
orientación de la Acción Católica Paraguaya. A nivel dei episcopado hahia un
Obispo animador. Sugirieron que desarrollase el caracter de fórmación integral
que la JOC hacia, con aspecto mas marcante en lo social.Noté que la .JOC tenia
muy buena presencia en las barriadas, promoviendo actividades con los jovenes
de recreación, deportes y una ve::: ai mes un dia de estudios. U nivel de
escolaridad era muy hajo. J,a misma JOC estimulaba a los jovenes defrecuentar
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escuelas nocturnas. Como en otros paises hahia un tema de estudio para e/ ano y 
se hacia holetines a nivel nacional. Los programas de fórmación eran estudiados 
y definidos en la Semana anual de.fórmación que se hacia todos los anos, parte 
mixla y parte separada. 1'.,'n la reunión noté que entre e/los hab!ahan el guarany 
correctamente y solo cuando hacian alguna intervención para que yo lo 
entendiera hab!aban espanol. E'l modo de ser de los paraguayos es de extrema 
simplicidad. Hablan poco y e/ tono de la vo.::: revela una humildad perene. Son 
muy amah!es, comunicativos y alegres. J,a música tfpica es la guarania. E/ 
centro religioso de peregrinaciones permanente fj.Ja Basilica de Cahacupe, que 
dista una hora de coche de Asunción. Fn Asunción visité algunas pocasfáhricas. 
una/ué de a.:::eite de coco, donde habian jocistas trabajando. La otrafué e/ 
matadero que queda a la orilla del Rio Paraguay hacia el norte. 1,·ra muy 
moderna en la época y adernas de fórnecer carne para e/ consumo también hacia 
embutidos que eran exportados para Inglaterra (Konbey). La ganaderia es 
nativa y estensa, el precio bastante accesible, por eso la carne es el principal 
alimento para e/ pueblo como en Argentina. Viajando por Paraguay en los 
paraderos de los buses siempre hay mz4eres dei pueblo que venden "sopaipia", 
unas galletas que se hace de harina de mai.::: con sapal/o, que se come y tamhién 
es típico e/ "tereré" que es como el mate pero.frio y con a::ucar. Se toma mucho 
en todas las reuniones circulaba e/ tereré igual que el mate en Argentina, 
Uruguay, la diferencia es que en estos paises se toma con agua caliente y en 

Paraguay con agua fria que se ajusta bien ai clima caluroso de Paraguay. 
También habiafábrica de tejidos, de industria de cuero, acerradera de madera. 
Paraguay exportaba mucha madera para Argentina, no solo para la 
construcción pero también para las fábricas de muebles. El ambiente político 
era bastante dificil. E/ general Strosner habia asumido e! gobierno después de 
un golpe militar. Los jocistasfàrmados en clima de libertadfueron siempre muy 
perseguidos. Fué e! caso de Rodoljó Romero, militante Jocista quefúé preso dos 
ve::es, antes de uir para Argentina. Esta marca social polftica en la época/ué 
muy acentuada por el Pe. Bogarin, amigo personal de Mons. Cardjin. Tamhién 
como oiros sacerdotes han conocido la JOC en Europa y se entusiasmaron con 
e/ movimiento, que tenia en la época unafuerte dimensión social política y 
además una sólidajhrmación cristiana inspirada en lcs'Católicos sociales"de 
Francia y Bélgica, que también se proyectaba con organismos de acción social 
sindicatos o partidos políticos de contenido cristiano Y# hasta nombre cristiano. 
],os oiros viajes que hice a Paraguay uno de ellos quedé hospedado en la casa de 
un miembro de la Acción Católica de clase media dueno de unafàrmacia y la 
otra ve.::- quedé en la casa de un médico. Era un poco e/ respeto que tenian a 
quien los visitaba. En la casa dei médico, mefué bien hasta dei punto de vista de 
salud. Tenia una "exema"que hacia do/er y purgar uno de mis oidos, esto desde 
e/ tiempo que viajaba por Brasil como presidente de la JOC hrasilera. Me 
diagnosticó y d?fo que era un problema de! higado. Pidió que me hagan una 
dieta sin grasa nifrilura e indicá una pomada para pasar después dei bano. Pasé 
a usar y nunca mas tuve dificultad. Es como que la gracia de Dios que proteje a 
todos que se dedican ai trabajo de Evangeli.:::ación. 8ste médico también era de 
Ia ACP araguaya y t enia ide as po! ft icas muy democrat icas. Supe que fué 
perseguido por la dictadura de Strosner y como oiros tantos paraguayosfué 
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continuar su vida como médico en Buenos Aires. 
• También visitamos e/ interior dei pais donde en Vil/a Rica habia una buena

sección de JOC y JOCF. Viajamos por la manana y a la noche hicimos la
reunión jocista. Fué una reunión bastante diflc;/, con opiniones divididas.
Oe,\pués supe que la gente de Strosner habia se infiltrado, consiente o
inconsientemente en las actividades de la lglesia. f.:I método de la JOC ai utili:::ar
la encuesta dei programa de fàrmación, que en este ano la JOC de Paraguay
tenia como centro la "dignidad dei lraba_jo y de! trabajador". lé·n esta parte se
tocaba y se fundamentaba la dignidad dei hombre criado a imagen y semejansa
de Dios. Su lihertad y los derechos inviolables de! ser humano eran tratados con
bastante profundidad. E! valor redentor de! trabajo humano, como colaboración
con Dias para transfórmar todo creado como e/ primer mandamiento que Dios
implantó en el cora:::ón dei hombre. E! amor ai trabqjo como vocación y
reali:::ación humana, eran los ejes mas importantes así como la solidariedad que
se expresa en la organi:::ación social y en el Sindicato. Todo esto hi:::o la reunión
bastante "caliente"como se decia en la época. Además de Sarqui::: también el
Asesor de la región designado por e! Pe. Bogarin estuvo presente y ayudó a
profundi:::ar el jzcgar. EI actuar.fué como consecuencia de eslo, la importancia
de conocer y de participar en las organi:::aciones de campesinos o en el Sindicato
de la madera e! único que habia en la Ciudad. E'n esta época el movimiento
jocista crecia como sefitera "el.fitego prendido en pa_ja seca". Hsto molestaba ai
gohierno y tamhién a a/gunos católicos conservadores. Tamhién visitamos en las
últimas ve:::es la CPT- Confederación Paraguaya de Traba_jadores, la única
central sindical que habia. Reunia como 5 sindicatos de fábrica de te_fidos,
comercio, portuarios, bancarios y tramportistas. Pero era un sindicato
oficialista, los jocistas lo llamaban de Central de Trabajadores amarillo. Pero
aún asi hubo una huelga que hicieron o mejor apoyaron en la fábrica de tejidos.
k'sto porque habia un grupo de jocistas y de muchachas jocistas que luchahan
para mejorar e! contrato colectivo de trabajo. Una de las reinvindicaciones era
terminar el control que la.fábrica hacia, la vistoria de las mujeres en la salida
para evitar que ellas robasen tejidos y lo hacian de fórma vergon:::o:::a. Los
jocistas me han comunicado por carta este hecho. Tuvieron el apoyo dei Sr.
Ar:::ohispo, particularmente en esta reinvindicaciôn que terminá victoriosa. Todo
esta hacia que e/ General Strosner cada dia tenia mas dificultad de
relacionamiento con la Jglesia Católica. Como represalia dificultava visa para
permiso de entrada de sacerdotes de Europa, particularmente de E.spana. La
lglesia en Paraguay fité siempre de.fuerte devocionalista. Decian que el Sr.
Nuncio cuidaba mucho para que los sacerdotes que no estuviesen afavor de
Strosner no eran indicados para ser Obispos. J,a Iglesia con su tradición y
milenar experiencia política habitualmente busca convivir con los d[ferentes
sistemas políticos. Sabe que los hombres pascm y la verdad aparece, aunque esto
cuesta sufrimiento para las personas. En esta época la cultura Católica todavia
reconocia e! sufrimiento como algo necesario y purificador dei ser humano y no
profundi:::aha para la relación que existia entre los erros humanos hasta
voluntario de los que rigen la sociedad. Qui:::as en la época la.frase evangelica
"siempre hahrá pobres entre ustedes" se tomaba mucho a la letra sin profundi:::ar
en la Doctrina Social de la lglesia. l·.:I movimiento jocista tenia una postura de
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fuchar por la liheración integral de la persona, que ensena crear la justicia 
social teniendo siempre como centro la inmensa dignidad de la Persona humana 
creada por Dios. En esta época yo leia mucho y en todos los paises pedia que me 
indicasen para leer un libro costumbrista que relatase la situación social, casi 
siempre de i::,quierda. Como tenia el permiso dei Sr. Cardenal de Rio de /eer 
hasta lihros comunistas, no tenia d(ftcultad. E'n Argentina, los libros de "Martin 
Fierro"eran muy buenos. J-,,'n Chile /eí "L/ampo de Sangre", que contaba la lucha 
de f os mineros hombres y mujeres en la mina EI Tenienle, en Panamá "Rio 
Verde" el lihro que contaba el sufrimiento de los trabajadores que construyeron 
e/ Canal de Panamá. Eran romances que mas tarde conocí. J�'n Brasil "Capitães 
de areia"de Jorge Amado que cuenta la vida de un grupo de nifws de la cal/e . 

• q '{,, Bolivia
• f" F'I primer viaje a Rolivia, fué una e,\pectativa muy grande. Qui::,as fué una de mis

primeras actividades de itinerante de la JOC Internacional para América latina. 
Recihí e/ comunicado desde Bruxelas para que estuviese en C'ochabamba. Mons. 
Card(in y lvfarguerit Vieve::: fueron invitados por Mons. Manrique en la época 
Secretario de la Conferencia ]<,,piscopal Boliviana, para participar en una 
reunión especial de la Co11;ferencia en Cochabamba, para hahf ar de JOC. como 
lo han hecho muchas ve.::es. Lfegué a Cochabamba por un DC 3, de la CompaFíia 
Aérea Cnceiro do Sul, el único que hacia vuelo directo. Cochahamba es una 
hermo::,a ciudad, situada en un Vai/e de la pre-cordillera. Fvtá a 2.300 metros 
sobre el nivel dei mar. Clima agradable. Región seca pero recibe agua de los 
deshie/os de la cordillera. En el Aeropuerto encontré a Marguerit Fieve.:: y 
Mons. Rosales, Vicario General de la Diocesis y aderná,\' también asesor de la 
JOC. 

• La reunión dei J:,piscopado fué organi::,ada por él. Quedé unos pocos dias y fui
hospedado en la casa de un abogado católico, lider de la organi::,aciún de
políticos para la Democracia Cristiana. También era representante dei único
periódico Católico de Bolivia -Noticias, que se hacia en La Pa::, Era todavia
semanario, pero de.\pués paso a ser diario. Tuve rápido contacto con la JOC,
todavia mi portunol no marchaha hien pero logramos un encuentrofructifero.
Marguerit me d(io en las primeras reuniones siempre es importante salientar e!
método de la JOC : Ver - Ju::,gar - Actuar, que sin duda era el instrumento de
fórmaciôn mas importante que hahia elaborado Cardijn.Ln la Iglesia católica,
siempre se parte de la doctrina, todavia mas en esta época pre-Conciliar, para
de.\pués comparar con la rea/iJad. Para los jovenes y /as jovenes trabajadores,
es siempre ai contrario, la gente habla de los hechos de su vidà, pocos son los
que procuran hablar de teorias econômicas o tecnológicas. Por esta la .IOC
pudo prender rapidamente, porque cada uno !iene una experiencia de vida
diaria que se coloca en común y se reflexiona sobre esta es el ju::,gar y después
se parte para solucionar el problema.

• l•.:n esta época habia 2 secciones de JOC masculina y 3 fé.meninas. Mons.
Rosalvo era asesor de los muchachos y de las muchachas. l>'n las parroquias
tenian poco apoyo en esta época, por esto casi todas las noches tenia reunión de
JOC en las secciones Parroquiales. Marguerit sugirió que antes de ir a La Pa::,
donde estaha e/ Secretariado Nacional, fuese primero para Sucre, que está a



2.800 metros sobre el nivel dei mar. La ciudad de Sucre /ué la primera capilal de 
Bolívia, desde el tiempo de la Colonia.l,'sto serviria tamhién para mejorar mi 
portunol y tamhién conocer el pais. E/ vi�/e lo hice por /,AB - Loyde Aéreo 
Boliviano, tamhién con un avión DC3. IJ vuelofué como de una hora solamente, 
por tierra tardaria como 8 horas, por ser una región de muchas montanas. 
Quedé un poco impresionado cuando anunciarem la llegada. El avión quedó 
entre las montanas y no se veia el aeropuerto, hasta que hajamos encima de un 
cerro, donde hahia la pista de aterris�/e, muy sencillo cuhierto de pi::arron, pero 
sin el asfalto como /ué en Cochabamha. Sucre tenia alrededor de 150 mil 
personas menor que Cochabamha que tenia alrededor de 200 mil personas. E! 
asesor me esperaha en el aeropuerto. Eramos pocos pasajeros y por eso no /ué 
dtf1cil encontrar una persona ruhia. EI pueblo boliviano en su mayoria, 
mesclado con sus antepasados Quechuas y Aymarás. Quedé alqfado en una 
parroquia. '

l

'uve lafacilidad de visitar toda la ciudad y tamhién los harrios mas 
apartados dei centro que era vivienda de los trahajadores. l,'ncontré muchos 
ta/leres chicos de trahajadores, desde fàhricación casera de ::apatos, muebles, 
costura doméstica, etc. y los trabajadores dei comercio. Pero la mayoria eran 
trabajadores de! gobierno, qfí.cinistas y trabajadores de obras púhlicas, 
construcción. Habia un grupo de JOC, el asesor luchando para desarrollar la 
.JOC, con ajuda de Mons. Walter Rosales que venia cada dos meses para una 
jornada de formación e impulsionar la .JOC. 

• Quedé impresionado con la helle::a de las Iglesias, todas antiguas construidas en
el tiempo de la Colonia con inmensa rique::a de oro y plata en los altares. Noté
como el puehlo era profundamente religioso, durante el dia todo, siempre habia
personas re::ando en la !glesia, cada un particulari::ando su santo de devoción.
Las iglesias tenian siempre muchas imagenes, que venerahan, agradecian y
pedianjàvores. Después dei Santo la gente iha arrodillarse de/ante dei santisimo
que está en toda Iglesia Católica. r, _:ntre los muchacho,\· noté dos que tenian
caracter de lidera::go. Supe mas tarde que organi::aron el sindicato de los
trahajadores de la construcción civil, ayudados por la COB - Central Ohrera
Boliviana, la única Central de Trabajadores en el Pais. Las muchachas algunas
trahajahan en el comercio y la mayoria eran auxiliares dei hogar (domésticas).
Tamhién ellas organi::aron de,\pués una mutualidad de domésticas, hacian
cursos de costura y otros trab�Jos manuales. Noté también que las ninas mas que
los muchachos cursahan escuelas nocturnas, para a(fàheti::ar y tamhién la
segundaria. l�'/ Sacerdote donde quedé ho.\pedado holiviano, tenia muy buena
preocupación social y política. Me explicó el origen de! nombre Sucre. 1�·s10 fué
en homenaje al General Sucre, que se encontrá con el General San MartÍn, que
juntos con Bolivar,fueron los que liberarem estos paises de la Corona Espanola,
y fué en este lugar que San MartÍn y Sucre se enconlraron en la época era la
capital de la Província que hoy es Bolivia. Tamhién explicá la refórma agraria
que se hi::o en Rolivia en I 952, cuando Pa:: Estensoro fué el dictador. HI dividió
las propiedades de tierra entre los campesinos y dió a cada campesino una arma
para defender su tierra, caso los antiguos duenos deseasen recuperarias. Note
por toda Bolivia como Pa:: 1-,"stensoro, era querido por la gente pohre y odiado
por la gente Rica.

• /,a .JOC en esta época ya habia además de Cochabamba y Sucre en la Pa::,
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Potosí, Oruro y en las regiones de las minas - Uai/agua y Sigla Veinte. l'uve la 
oportunidad de visitar todos estos centros de JOC en las 5 ve.:;es que estuve en 
Bolivia. 
La Pa.::, ciudad que en la época tenia 500 mil habitantes, quedaba en una 
quebrada a 3.600 metros sobre e/ nivel del mar. Pero el aeropuerto quedaba en 
el alto como a -1.000 metros. K\' la extremidad ocidental dei Altiplano Boliviano. 
Una inmensa región seca y plana. Donde se percebe fàcilmente el "e,\pejismo" ai 
mirar dei alto para el !/ano, como que se viera una casa o un animal como si 
estuviera de cahe::;a para abajo. La .JOC boliviana tenia alrededor de I 5 
secciones jocistas de muchachos y 23 de muchachas. 
h'n la Pa::; quedé hospedado en la casa de los padres holandeses redentoristas, la 
sede de la JOC Nacional, también estaba allí. Noté que las reuniones tardahan 
mucho para /legar a una conclusión, alrededor de 3 horas, decian que era por la 
altura. La nacional se reunia mensualmente a los primero.\' sábados de cada mes. 
Participaban representantes de Oruro - La Pa::: y Potosí, a ve.:;es venian los 
representantes de Sigla Veinte y Llallagua, una ve.:; ano cuando se hacia la 
semana de estudios y formación para decidir e/ plan anual. Siempre se hacia en 
Cochabamba donde era mas.fácil para todos y también clima me.for. J·,'n esta 
época todavia no habia JOC en Santa Cru::; que quedaha mas cerca dei Brasil. A 
500 metros sobre el nivel dei mar, clima caluroso. En la época se decia que era 
la regiôn que podria crecer mas, por e/ clima caliente como Brasil - Curumba 
donde una ve.:; encontré -13º de calor. En La Pa.:; adernas dei periódico Noticias 
que hi:::o una entrevista sobre la JOC, visitamos 2 sindicatos de lrabajadores, en 
la industria de tejidos y en la industris de muebles. También los muchachos me 
mostrarem en la P/a.:;a de Armas e! poste donde los revolucionarios ahorcaban e/ 
presidente depuesto en golpe. En esta época ya habian hecho dos ve.:;es y en 
recuerdo habia una placa en el poste. 
De la Pa:: se avista el lindo cerro llimani, que tiene lafàrma de un camello con 3 
puntos de nieve perene, queda para el noreste de la Pa::. Visitamos tambh}n el 
mercado popular, donde la gente compra hortifrutigranjeros y también donde 
quedan en todas las ciudades los comedores populares. La temperatura en el 
verano sube hasta 30 grados durante e/ medio dia y por la noche haja hasta 3º

bcyo :::ero. Pero como es un clima seco, no se siente ma/estar con e! calor y para 
el fi'io hay que abrigarse. L·,'n la Pa.:: lo que me /lamó mas la atención filé una 
escuela experimental de la UNESCO, para la educaciónfundamental. Aflí 
encontré prr?f'esores europeos de dinamarca y suecia, adernas de varios latino 
americanos. No se daba e/ase oral. Los ninos y las ninas, escuela mixta, 
estudiaban por su cuenta. Hacia un termo de compromiso ai comien.:;o dei ano, 
de lo que dehian estudiar. El horario era libre, si deseaha estudiar utili::aba la 
biblioteca, o jugar con otros ninas. Para ayudar quedaba en cada clase una 
orientadora educacional que el alumno consultaba cuando tenia a/guna 
d?ficultad, pero libremente. El horario de 8 horas por dia con una hora para 
almuer::;o que la escuela daba.En la época hice un resumen sobre este hecho 
para la .JOC Internacional que tenia relaciones en la lista�on la UNESCO. U 
mismo método encontré antes en México en la CRE,FAL - Centro Regional de 
Educaciôn Fundamental de América Latina, también de la UNESCO, que lo 
visitamos con Pe. E'scamilla. De La Pa.::fuí a Oruro, salí como a las 12am. y 
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/legamos como a las 6 horas pm. Ya sentia bastante frio y me enfermé. E'! primer 
dia quedé hospedado en la casa de Presidente de la .JOC. Su mamá chola con 
toda la indumentaha de los quechuas, el y su hermana hablaban caste/lano. 
Noté que en la misma piesa se hacia la comida y también se dormia. Su mamá se 
enrollaha la pollera y poncho, su hermana también y el también con poncho, e! 
único que dormia en cama era yo que los padres canadienses de la comunidad 
OMI, emprestaron. Hacia mucho frio y el dia siguiente, jid dormir en la casa de 
los padres, donde tenia por la noche un aquecedor con parafina 
(querosene).Oruro una ciudadd minera. Habia 2 secciones de JOC de 
muchachos y 4 de muchachas. La presidente de lafederación era Ema. EI 
almuerzo siempre teniamos en su casa, junto con el liberado de la .JOC de 
Oruro. Mons. Manrique era muy animador de la .JOC y celebrá una Santa Misa 
de confraternización de los jocistas. Lo hacia esto todo.fin de mes, cuando no 
estaba de viaje. Después de la Misa una manana de convivencia y estudio. 
Las minas de Bolivia, estaban todas nacionalizadas, pero cada mina de Oruro -
Uai/agua - Sigla Veinte y Potosí, tenian un sindicato y ademc.z.-; tenian una radio 
que era la única dei lugar. Pasaban noticias, avisos sindicales, música y 
programación variada. En Oruro.fui entrevistado en un programa libre y de 
debates. Noté que el pueblo boliviano tenia mucha conciencia social y política. 
Paz Estensoro durante su mandato hizo una profunda concienti:::ación 
revolucionaria. Mas tarde supe que el presidente de la .JOC jitera asesinado por 
motivos políticos, era ya dirigente sindical. Mons. Manrique me decia: "nosotros 
todavia tenemos un comodato entre el gobierno y la Santa Sé. Para esto 
recibimos alrededor de US$5 dólares por mes, que no alcan::::a para pagar la 
energia que utilizamos, I dólar US'A igual a 5.000 pesos bolivianos, y que para 
nosotros es muy molestoso. También en otra ocasión que estuve en Oruro, noté 
que los sábados muchos iban a los "banas termales". E! camión de la mina San 
José /levaba la gente por la manana y volvia por la tarde. Llevaban bocadillo 
para comer (sanduches). Los banos termales se hacian separados mujeres de 
hombres, habitualmente no utilizaban trajes de bano, costumbre de los 
antepasados. De Oruro que es un centro de enlace ferroviario, entre 
Cochabamha, las regiones de minas para el norte, Potosí para el Sur y J,a Pa::: 
para el Oeste. Visité todas las regiones de minas;junto con el Presidente 
Nacional de la .JOC. De Oruro una ve:::fitimos para Potosí.· el Asesor Nacional 
de la JOC, Pe. Roberto Decha�s (ya.fallecido) E'ma - JOCF, e! Presidente de la 
JOC y yo. Salimos como a las 8 pm. y llegamos a Potosí, a las 6 am. Durante la 
noche hacia mucho frio. Algunos pasajeros mas prevenidos /levaban.frazadas. Se 
cruza en un sitio donde se hace el cambio para Argentina, hajando para San 
Juan. E's el camino que hacen los bolivianos para la cosecha de frutas y quedan 
acampados en carpas, hasta que terminan su trabajo 2 a 3 meses y vuelven para 
Bolivia. Pero muchos quedan como clandestinos en Argentina. En Potosí nos 
esperaban el Pe. Cueleman, belga como también Pe. Roberto. Tuvimos muy 
buenos contactos con la JOC y .JOCF. Nos explicar<m las d(ficultades que tienen 
los mineros. Son muy rigurosamente seleccionados. /,os muchachos deben tener 
como mínimo 18 anos y buena salud. Trabajan en el .fóndo de la mina los mas 
nuevos y los mas viejos en el transporte dei mineral. En el jóndo de la mina 
trabajan 6 horas continuas y se gasta una hora para hajar y otra para subir. E'/ 
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dia siguiente por la mananafuimos con Pe. Roberto, yo y el presidente de la 
JOC paru entrar en la mina. Solo es permitido para hombres, por eso e! cura 
con sotana no puede. Es una tradiciôn. La boca de la mina está como a ../. 500 
metros donde !iene nieve permanente. lo'ntramos en el vagón y hajamos alfóndo, 
son dos mil metros de profundidad. La punta donde trabajan los mineras, 
completamente desnudos con 3../ºC. por el calor solo con short (tanga) pero otro 
ohrero con yato de agua para hajar el polvo y además resfriar la persona. 
Trabajan en equipo de 2 y se reve:::an continuamente. Fuimos con Pe. Roberto 
hasta la punia y después salimos para el piso de arriba por un hueco. Yo no 
conseguí yfuf empujado por los mineros. Me sentia mal, apesar de tener en la 
boca la mecha de coca sin la cual el minero no entra en la mina, para no sentir 
hamhre y sed. Cuando nos llevaron para arriba, me acosté y la enfermem belga 
que trabajaba en el hospital de la parroquia me dió una pastilla para el cora:::ón. 
Yo dormi todo el dia y hasta por la manana. La reunú5n con los companeros de 
la JOC nos contaron todos los problemas de los trabajadores, especialmente la 
falta de seguridad y la falta de equipamentos para evitar el polvo. Normalmente 
un minero empiesa el trabajo a los 20 anos y cuando completa 35 o mas ya está 
enfermo de silicosi. La mina de Potosí es todavia dei tiempo de la Colonia y fué 
nacionali:::ada por Pa::: Estensoro. Pero no hubo muchos adelantos. Continuan 
exportando minerio puro que después!k beneficiado, separa!Jo, plomo - oro -
plata y oiros minerales en Inglaterra. 
La JOC boliviana presentaba alto grado de concíencia social, muy concientes 
de sus derechos y muy capaz de reinvindicarlos. En la época habia en Bolivia 
muchos enfrentamientos con los militares . 

• F - Por los Caminos de América - Caribe
• 
• ..-- Puerto Rico 
• � 17- En 1960, fuimos con Pe. Melanson a Puerto Rico. Encontramos en el Aeropuerto

al Pe. Oslo y el Padre Freixedo, ambos sacerdotes jesuitas expulsos de Cuba. Ya 
los conociamos desde Habana. Fuimos ho�pedados en la casa donde vivian. 
Tenian muy buena relación con la JOC y JOCF de Puerto Rico. !,a JOC tenia 
como presidente Nacional Jorge Ayala y la JOCF Paquita Dia:::. Ambos 
liberados para el movimiento. Con e/los programamos una Jornada de 
Formación en la parte nordeste de la lsla, cerca de un rio. Era un local muy 
hermoso donde habitualmente se hacia jornadas de estudios y también se 
pres_taha para vacaciones. Aunque Puerto Rico es pequeno, pero por ser un 
Estado Asociado a l•.:stados Unidos de América dei Norte, los pórtoriquenos no 
necesitan pasaporte para ir venir de Estados Unidos. Por eso el pais quedo casi 
todo despoblado, con areas bastante grandes sin cultivo. La capital San Juan, 
estaba bastante poblado y hasta tenia ranchos (favela�) a la orilla dei mar. 
Terrenos pantanosos que fueron ocupados por la gente pobre que venia dei 
interior y no habiendo donde vivir iba ocupando y construyendo sus casas. 
Visitamos este local, donde también en una Parroquia cerca hahia JOC. AI todo 
Puerto Rico tenia como 5 secciones de JOC en todo el pais siendo 3 en la capital 
y 2 en un pueblo que quedaba como a dos horas. La JOCF tenia 8 secciones, 
siendo 5 en la capital y 3 en e! interior. La mayor parte de losjocistas, 
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formación de un ciclôn que llegaria en -18 horas a Puerto Rico. Las noticias 
seguian anunciando que pasaria por San Juan -la capital. La"Defensa Civil" se 
puso en marcha. Las escuelas fueron transfórmadas en abrigos para la gente que 
vivian en los ranchos. En la casa de los Sacerdotes, también se cerraron las 
ventanas con madera y clavos y adernas también se comprá comida para 2 dias, 
previsto para durar e/ ciclón. Pero algunas horas antes la televisión anunciaba 
que se desvio en parte, ai pasar por una isla que queda enfrente de la Capital. 
Aún así cuando paso que duró como R horas, junto con Pe. Os/e y Pe. A1elanson 
fuimos para ver los estragos que hi::o. J,;n la orla maritima donde pasaba un 
camino, las olas dan{ficaron y la defensa civil cerrô el paso. En el puerto vimos 
que las alas echaron un buque por arriba de los muelles. E! dia siguientefuimos 
hasta donde se iba a hacer la Jornada que quedaba mas ai norte. ],as o/as 
alcan:;aron y destruyeron todo. Con:fórme algunos moradores cerca dijeron que 
las o/as y el agua subieron como hasta I 2 metros y la !luvia torrencial y los 
vientos danificaron la casa para la.Jornada. Fué una experiencia, que uno se 
recuerda siempre, como fué e! terremoto que pasé en Arequipa -Peru . 

• j_ b ,,.2-5 -República Dominicana
• L'n via/e para Europa -Comite I:.,jecutivo, visité la República Dominicana la

primera ve:;. Existia JOC actuante en la Ciudad de Santo Domingo -Capital.
Quedé hospedado en un hotel, por quedar pocos dias.

• La JOC tenia también un asesor pero que estaba en Estados Unidos. Habia 2
secciones parroquiales de JOC y 3 de JOCJ,'. Por la noche hicimos una reunión
en conjunto. Manifeste e/ deseo de conocer un poco e/ pais, principalmente la
capital. Santo Domingo es la primera ciudadfundada en I 500 por Cristobal
Colón donde sus naves aportaron descubriendo América Latina. Tiene una
hermosa catedral, también antigua y el monumento a Cristoha/ Colôn. h,'ncontré
la ciudad bastante abandonada. Muchos hoteles de turismo pero casi todos I2. v1A, 
cerrados, porque estaba prohibido el juego de casinos por R..ejtts-� el t) rdictador de la época. E/ estaba contra la política de Estados Unidos y szfria 
mucha presión por ser Dictador. Mucho comercio y talleres: de costura, 
ca/:;ados domésticos, talleres mecánicos para los autos y el puerto. En e! interior 
predominaba la cultura de cana dulce y la agro industris de a:;ucar. También 
habia matas de café pero muy pocos. Noté que en el campo, existian muchas 
cooperativas tanto en la agro industria como también en las siembras de mai:;, 
frejoles y oiros legumbres que la población consumia. Las propiedades de 
alimentos eran pequenas y por esto las cooperativasfacilitahan su desarrollo. La 
agro industria eran poderosos hacendados, que daban trabajo remporario y por 
eso la gente quedaba sin trabajo e iban para la Capital, donde vivian en 
situaciôn de miseria. O mejor sobrevivia de changa, sin empleof?Jo. La industria 
de construcci(m civil erafuerte y tenia un huen :·úndicato. Tamhién en el 
comercio habia un sindicato actuante y el oiro sectorfuerte pero en crisis era 
los trahajadores en los hoteles: porteros, gastronomicos, mo:;os, etc. Pero tenian 
un huen sindicato. Los sindicatos eran independientes de Estados { lnidos. 

• La JOC no tenia liberado en esta época. Tenia un programa defórmación anual,
en este ano e/ tema era "la juventud y e/ la:;er" Se hacia reuniones semanales,
utili:;ando la encuesta y e/ método ver -ju:;gar -actuar. Encontré los jovenes



muy alegres, tenian una cultura de fácil contacto eran expansivos, pero poca 
conlinuidad en el compromiso, por eso no todos los militantes aportahan 
semanalmente la encuesta. Tenian buena conciencia ciudadana y participaban 
de los eventos de protestos, principalmente contra la dictadura. La lglesia tenia 
simpatia por e/ movimiento pero no lo apoyaba mucho, como que hacia 
restricciôn por su caracter de movimiento independientefuera de las 
tradiciona/es confrarias de devoción y una e.\piritualidad intimista. 

• Santo Domingo, tiene la primera universidad de América J,atina,fundada por la
Corona Espafw/a. E'ra un poco el orgullo nacional dei pueblo. La Universidad
de Santo Domingo, promovia actividades culturales y recreativas. que los
jocistas participaban. E/ segundo dia en e! hotel donde también tomaba las
refeiciones, el asensorista mostró fótos de mujeres que se ofrecian para sexo. Me
llamô la atenciôn pero los muchacho.\· de la .JOC explicaron que esto era común
en los hoteles de turismo. Uno de los grandes problemas era.Justamente lafàlta
de trabajo para muchachas y por eso la industria de prostitución era muy júerte
en la Ciudad. Qui::ás yo fuí confundido con algun turista americano.

• Como e! gobierno prohibia la prostituciôn abierta, se utili::aha e! método de
marcar la cita por telefono. Era también la forma de ganar dinero por la.fàlta de
empleo jórmal.

• 

• 7..,....,26 Haiti
• t f La misma is/a Caribena dividida al medio tenemos: República Dominicana y la

otra mitad es Haiti. La geografia parece que privilegia a República Dominicana 
con tierras planas mientras que Haiti tiene las montafías. Solo una ve:: visité 
Haiti mas que todo para conocer e/ pais. Hacia parte dei Comité l�'jecutivo de la 
JOC Internacional. mi compafíero Necker Dessable, representando la expresión 
francesa de América /,atina. h:t pais es e/fruto de los piratas franceses, así como 
los piratas ingleses y piratas holandesesformaron sus colonias en las Américas. 
Utili::ahan las encenadas buscando puertos para esconder sus robos y también 
refugio para descansar la tripulación. Nunca tuvieron inferes en una 
coloni::acián seria y organi::ada como.fué en Estados Unidos. Llegando a Haiti 
encontré al compafíero Necker junto con e! asesor de la JOC, un sacerdote 
Frances. Quedé hospedado en una ho.\pederia cerca dei puerto, donde también 
se situaba el Palacio y la Residencia dei Dictador Duvalier. E'/ padre cuando 
.fàlleció dejo como heredero su hijo Duvalier. Por la noche hicimos una reunión 
con los jocistas, vinieron también las jocistas. Estes estuvieron el el Congreso de 
Roma junto con Necker y el asesor. Lo que impresiona es la pohre::a dei pais. La 
pohlaciôn son todos negros, descendientes de esclavos africano.<;. E/los hablan el 
creor, una mescla de /rances con dialectos africanos. Para nosotros cuesta 
entender su idioma, además que hablan muy rápido. Se nota en la ciudad mucha 
pobre::a. Como hace calor, la gente duerme en macas y las casas son de paja y 
de ladrillos para la gente bianca y para las autoridades. Es como sifitera un 
puerto libre. Se vive en la calfe, donde toma sus comidas y en los comedores 
populares. Cada fàmilia que tiene un poco de recurso hace comida y vende. 
Tiene la seguridad que habrá personas que la compran. 

• La impresiôn que se tiene es que la gente vive en torno dei puerto y de la
adrninstración pública, que dá mas estabilidad, por ser gobierno dictador. f,;n el
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campo se siemhra mai::, frejoles, papas etc. Pero la base de la alimentación son 
los bananos, abundantes y variados. Se hace comida de los hananos y los 
platanos son para comer como fruta (en Vene::uela son cclfiurm). Los soldados y 
militares se ven en todas partes, cuidando de la población. Qui::ás es e/ pais de 
mayor porcentaje de analfabetos. Se decia que un 80% no sabe leer. La religión 
predominante es la católica pero !iene una mescla de Vudu y católicos con 
feticheria de origen africana. Tamhién el presidente Duvalier practicaba esa 
liturgia. Habia un comien::o de seminario en Haiti, para la formaciôn de clero 
nativo. Pero las d�ficultades eran inmensas. La independencia de Haiti de 
Francia, decian que perjudicó la vida económica y social dei pais. J:'n Haiti no 
hay trihus de nativos, pero las comunidades son muy independientes y muchas 
ve::es seforman pelem;; por motivos diversos de tipo personal, caso de mujeres 
que abandonan la familia o homhres que se juntan con otras

"-
u-&H'·Q.S. La crisis 

familiar es muy acentuada. i>'/ Asesor me explicaba que también muchos no 
piensan en casar o hauti::ar sus hijos. El haitiano es muy creativo, por eso la 
cultura de artesania es muy desarrollada. Venden sus productos pura Europa 
PJincipa/mente Francia. Pero d/fiei/mente consiguen permiso para ir a Francia, 
q1!mas que el pasaje es caro. La seguridad social.funciona principalmente para 
los empleados dei Estado y para los trabajadores estables, como son los 
portuarios 

• Con Necker visitamos también parte dei interior dei pais, donde encontramos
fàmilias hien estructuradas. La mayoria eran campesinos que se dedicahan a la
siembra de mai:: y papas. Las casas muy pobres, algunas hechas de madera,
otras mas sencil/as hecha de hoja de coqueros. Visitamos las dos centrales
sindica/e.\· en el pais. Una vinculada a la CFLJT Francia y la otra a CFTC -
Confederación Francesa de Trahajadores Cristianos y la otra Confederación
Francesa Democratica de Trabajadores. Eran pequenas y con bastante
dificultad interna. Hahia unafuerte lucha en e/las por e! poder. Haiti en esta
época tenia como 3 mi/fones de personas, mas que República Dominicana que
tenta 2.5 mi/fones de personas.

• J,a JOC y .JOCF' de Haiti, tenia buenos militantes, la mayoria pr(�jesores de
ensenan::a primaria y oiros eran empleados dei gobierno. Obreros habia.n
algunos pero de talleres. El Asesor explicó que la dificultad mayor era la gente
distinguir la practica religiosa católica dei /ludu, que era una mescla poco
definida como sincretismo religioso ampliamente practicado por el pueblo.

• La gran aspiración era de que Duvalier se vaya cuanto antes para volver a tener
democracia aunque sea representativa, con poca participación dei pueblo. Uno
se pregunta por que Francia no ha investido mas en Haiti? algunos pensaban
que era porque Haiti no representaha mucho como geopolítica y también por el

p o UJ.ftm::tJ desarro/lo económico agravado/ por lafàlta de energia. La única usina
era termo electrica. También para e/ turismo, poco representaba, frente a.l 
conjunto de! Carihe, donde otras islas también poseciôn.fi'ancesa sin 
independencia habia turismo. La costa de Haiti no ofrecia muchos atractivos 
para turismo. 

• Por las noches se oia la música animada rítmica dei puehlo que espresaha su
alegria, inconciente de su situación alienada. Los jocistas tenian grupos de
cantantes populares. También muy común en República Dominicana y en todo
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Caribe . 

IV Congreso ],atino Americano de la JOC 
COSU- Comisión Latino Americana 
CIAL -Centro de Información para América Latina 

A partir dei CIALcon sede en Lima.forrada en 1958 y aprovado por el ('omite 
Ejecutivo de la JOC JnternacionaJy� organizá el Encuentro de la JOC en 
Ballenila. Allí.fué sugerido que se forme un grupo de apoyo ai CJAL, para 
dinamizar el desarrollo dei movimiento jocista en América Latina; COSU -el 
Cosufúé integrado por 6 personas incluyendo el Asesor Pe. Melanson - el 
itinerante Tibor -Pedro Fanega -Arnaldo Lujan - Maria Pinto y Sonia Bravo, 
Venezuela y Chile respectivamente. Hicimos dos reuniones, la primera.fué en 
Huarras -Peru que queda al nordeste de Uma. Se vá hasta Chimbote y se sube 
la cordillera. Huerraz es una hermosa ciudad a 3 mil metros sobre el nivel dei 
mar. Pe. Carlos habia conseguido e! sitio. Quedamos hospedados en un centro 
de vacaciones. Nos llamó la atención, un corte en la ciudad, con inmensas 
piedras blancas, como también la ciudad que tendria como máximo 10 mil 
habitantes. El cura parroco de Huarraz nos infórmó que hace algunos anos una 
laguna que tenia en las cumbres de la Cordillera, fúé se 1/enando hasta que 
rompió el dique que represaba e/ agua. Se fórmô un aluvión de agua y piedras 
bajando y cortá la ciudad en el media. La laguna nunca masfúé reconstruida. h'l 
rio era fórmado por el deshielo que en algunos anos era muyfuerte. 
La reunión duro una semana. E'n estas ocasiones siempre se hacia por la manana 
l�un coloquio e.\piritual y meditación personal como si

fúera retiro modelo ignaciano, pero con temas diferentes. Toda la manana era
dedicado a esto. También todos nosotros !levamos algun libro para leer en estas
ocaciones. Despues dei almuerzo, tenia un pro6rrama de infórmaciones de lo que 
está pasando en los paises, yo informe dei� viaje que hice por América 
Latina, ademas las informaciones que teniamos de la JOC Internacional. 
Oespues nos quedamos para preparar el !V Congreso de la .JOC de América 
Latina. El método era siempre el mismo: Ver -Juzgar -Actuar. Nos quedamos en 
Huarraz durante una semana. También hubo un dia que el Cura Parroco de allí 
invito un grupo de jovenes para que diesemos testimonio de lo que la JOC hacia 
en toda parle. A partir de esto surgió una sección de .JOC y .JOCF. 
Posteriormente fueron apoyados por el Presidente de la JOC de Peru. Tuvimos 
un dia libre que era también el costumbre para conocer la ciudad y sus 
a!rededores. Me acuerdo que visitamos la usina eléctrica de Chimbote, quedaba 
a una hora de coche. Es una usina hidroelectrica que .funciona con agua de las 
cumbres de la Cordillera. Está dentro de una montana de piedra. El agua que 
safe de las dos turbinas sirve para agua potahle para la ciudad de Chimhote. La 
usina está como a !00 metros de altura sobre la ciudad. E/ agua viene dentro de 
la montana, antes y despues de la usina. Notamos que la región es muy pobre, 
cerros completamentJ!.fic� ºlf agua viene de los picos de la cordillera y se 
utiliza como regadio. F.:s una región donde se encuentra vicunas como también 
!lamas, la calidad de lana de /lama es inferior. Por la tarde las cholas se.Juntan
dos o mas y trabajan la lana para hacer poncho. Todo e! traha/o es manual que

J3 
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viene de sus antepasados. Uno tiene la idea que volvemos en el tiempo. l•.:ntre 
nosotros comentamos la tranquilidad que se vive allí. 

• La convivencia y los resultados de la prf,mera reunión de la COSU, fueron muy
bueno.,·. Salimos con el programa dei Congreso de la JOC casi todo terminado.
Quedé con la tarea de organi:::ar en Lima una comisión preparatoria dei
Congreso. Teniamos muy claro lo que Cardiin siempre dijo "e/ resultado de un
evento 80% depende de la preparación".Huarra:: era una ciudad de pocos
habitantes. /,os que venian era para tratar de salud, para descanso y go::ar de la
tranquilidad que las montaiías magestuosas ofrecian. Para nosotros sirvió como
rehro, descanso para prr!fundi::ar nuestra vida cristiana. Teniamos la santa Misa
todos los dias antes dei almuer::o, de,,pués de la maiíana de lectura y medilación.
Fué como sifuera las meditaciones de Thear De Jardin, ai mirar el desierto,
para nosotros también era un desierto pero de montaiías .

• 
• La segunda reunión de la Cosu, la jicimos en Chile, después de! IV Congreso

Latinoamericano de la JOC. El localfué la casa de estudios de la JAC -
Juven(u<fyA.graria Católica a una hora de Santiago. El métodofué el mismo, pero
no se��a semana, fueron solo tres dias. Tuvimos la preocupaciôn de
implementar las decisiones dei Congreso, para presentar ai Comité Ejecutivo de
la JOC Internacional. Entre estas se consideraba la importancia deformar
CAMESCAR - Comisión para Centro América y México , el indicado fité
PliDRO FAN1'X,A, que deberia disponer de tiempo para visitar la región y
animar la JOC de eslos paises. Se pensá que deberia ser durante las vacaciones
para no perjudicar su trabajo en DECODlBO, donde tenia la re,,ponsahilidad de
administrar el taller de muebles Herman Muller, de E'stados Unidos. También el
sustifuto mio que deberia ser ARNALDO L[l.JAN, también seria candidato de
América Latina para el Comité E)ecutivo Internacional de la JCJ['· Me acuerclo
que esto jité en el mes de mar::o, plena estación de frutas. 1,.,·n!Jl n!,t:J,�o hahia
una mata de guindas ya maduras y nosotros sin pedir permiso de la
administraciôn un dia sacamos frutas yfuimos reprendidos, como ninos chicos.
EI asesor para Centro América quedamos que podria ser el frade Capuchino de
Managua que Pedro lo conocia bien y que podria ayudar en la misión. Para
América dei Sur continuaria Pe. Melanson y para la región dei Caribe
acordamos de pedir ai Padre Amado Romer asesor de Curaçao que hahlaba
adernas dei holandes, frances y algo de ingles. También en Curaçao habia un
muchacho presidente de la JOC curasena que trabajaba como mo:::o en un Hotel
de turismo, se encargaria durante la haja estación para visitar la región junto
con Pe. Romer. Toda esta tarea deberiamos ejecutar antes dei 1 ! Consejo
Jvfundial de la JOC propuesto para Brasil, desde que hubiera un acuerdo de la
JOC Brasilera. En la JOC aprendimos a planear y prever las actividades
futuras con tiempo bastante largo, siempre valori::ando la preparación de los
eventos. Ddia Bravo que participô en esta reuniôn como Secretaria dei CJAL,

\ 
quedá con todo el trabajo de agradecer a los invitados organismos

(\\ W \} internacionales: CEPAL - OIT y UNESCO, que estuvieron presentes en el
\l.À Congreso, adernas de las autoridades peruanas. 

l.r íl X)9t En esta época ya nos prec
.
Jcupaba tamhién la conlinuidad de la acción como las 

Q
/. 

/\'\ V luchas en la perspectiva que hemos aprendido y vivido en la JOC. Un 
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movimiento de adultos que respondiera a estas aspiraciones. J�'n li,'uropa habian 
dos organi::aciones que disputahan la presencia de antiguos jocislas en el mundo 
obrero. /,a flMOC - Federación Internacional de Movimientos Obreros 
Cristianos que tenia como Secretario General Augusto Vandame y el otro 
movimiento mas hien de expresión latina, Las Conversaciones lnternacionales 
de Acción Católica Obrera - cuyo animador era Paul Adam, sui:::o donde 
también tenia la sede en Genebra. La flMOC tenia la sede en Bruxelas era mas 
bien de expresiôn Flamenga. Fui propuesto para que yo como itinerante de la 
JOC para América Latina, tomara la iniciativa de buscar la unidad. También en 
Brasil hahia como 3 movimientos obreros católicos y también seria importante 
que se unieran. Teniamos la preocupaciôn, cuando Jesus insistia en la unidad, 
como sena/ de Iglesia. (.Jo.17-35) 

• Coube a mi tomar la iniciativa de invitar a antiguos jocistas para reflexionar
sohre e/futuro de nosotros. Lo programamos para 1961, y el local escojidofué
Cordoha- Argentina. Pe. Angelli y Angulo con su mujer, cuidaron de la
organi::ación. De Brasil participaron los antiguos dirigentes de la JOC José
Gomes de Morais Neto, ya fallecido, Leopoldo Garcia Brandão que de,\pués de
la JOC ascendiô como gerente General de la Industria Pape/era Su:::ano, despues
de sufrir mucha persecusión por los militares, Odette A:::evedod Soares y Joaquin
Arnaldo. Pe Agostinho Preito de Porto Alegre fué con una delegaciôn de 15
personas. AI todo eramos -15 personas. También habian antiguosjocistas de
Chile - Paraguay - Uruguay y Argentina. De Europa vino PA 77?/CK Keegan y
Paul Adam, Albert Vandame de la FIMOC no puda venir pero delegô a Patrick
como su representante, Patrick ya habia empesado e/ movimiento de adultos en
Londres. Fué un encuentro muy bueno y tomamos una decisión de.favorecer en
el plan mundial la un[ficación de los dos movimientos. De común acuerdo fué
propuesto un equipo de 9 personas de todo e/ mundo, para preparar la unión de
las dos tendencias. Quedá Patrick Keegan como presidente dei Equipo de los
nueve y Jacques Meert fundador de la JOC con Cardijn como secretario
general, que juntos con Maria Mersman se encargarian de orgni::ar esto en
Roma, donde Jacques Meert organi::ô la c4icina de relaciones, yo quedé como
representante de América /,atina. Hicimos varias reuniones internacionales. A1e
acuerdo de 5 hasta convocar una Asamblea de Un[ficaciôn yformar el nuevo
movimiento que pasó a ser llamado de M

M

TC - Movimiento Mundial de
Trabajadores Cristiano,\'. La asamblea se hi::o en Roma - Domus Marie enjulho
de 1966. Internamente e/ Equipo de los Nueve lú::o una reuniônpara aprovar la
propuesta de estatutos. e/ reglamento de funcionamiento de la Asamb/ea y la
propuesta de candidatos. Me acuerdo que yo quedé elegido, superando a Patrick
Keegan. f�'n la Asamblea participaron cerca de 65 paises donde hahia algun
movimiento de adultos de expresiôn obrera cristiana y de anhguosjocistas .

• 

• Jrf:1v Congreso Sudamericano de la JOC
• Terminada la reunión de la COSU en Huarra::, formamos en e/ comien::;o de

1959, una comisión de preparación. Fijamos comofecha de reali::ación octubre
de 1959. W local Lima pero en Huanpani donde habia un centro de Formaciôn
de la Diocesis de Lima. Integraban el CIAL ( yo y Lidia Bravo secretaria) Pe.
Camacho, Tupa y Ema respectivamente presidente de la JOC y presidente de la
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.JOCF Formamos varias comisiones de trabajo. Por sugerencia de Pe. Camacho 
deberiamos empesar por la Divulgaciôn. él como tenia periodistas amigos en 
Lima, principalmente en el periodico EL COMERCIO, mas cercam) dei mundo 
de! trahajo. ],as otrasfueron Preparacidôn dei Local - Financiera - lnvitaciôn de 
los países y también entidades Nacionales e lnternacion_qles. Quedé encargado 
de esto junto con T upa y Hma - JOC y .JOCF. También P/4.fí,1½�8.� hacer un 
documento preparatoriofobre la situaciôn de la juventud trabajadora de 
América ],atina, para servir como estudio y debate en los países en preparaciôn 
de! evento, la re,\puesta que la .JOC y también el apoyo de la .Jerarquia, 
(relacionamiento, d?f,cultades, etc). Además tenia también el reglamento dei 
Congreso. J,_;n esto fuimos muy lejos. Otros aspectos como, uso de la palahra, 
votación, credenciamiento. La comisiôn de credenciamiento dejamos para 
fórmar con los delegados presentes. ],_;/ documento de trahajo dei Congreso, 
quedô bastante grande alrededor de 100 páginas. Tardamos como 3 meses para 
redactar, con reuniones todas las semanas para cuidar de la marcha de la 
preparaciôn. En este ano, en la oficina de Lima CIAL, mandamos 800 cartas 
para todos los paises, las personas, entidades invitadas. EI encuentro se reali::ô 
en Huanpani en el mes de octubre. Una semana completa. La clausurafué el dia 
viernes por la noche en el mismo local, con amplia participación de los jocistas 
y algunos sindicatos mas bien vinculados a MOSJP de Peru. Hstuvieron 
presentes de la Cl!-'PAL Dr . .Jorge Vitori - economista que hi::o una charla sobre 
la situación econômica de América Latina y comunicô el mensaje dei Director 
General Raul Plebich. La OIT estuvo presente representada por el Director de la 
Oficina para América Latina que tenia en Lima hablô y nos entregô bastante 
material, publicaciones de la on; particularmente sobre el trabajo de los 
jovenes y las convenciones que orientan el trabajo juvenil. Tamb;én hi::o una 
breve intervención en la Seciôn Jnagural dei Congreso el representante de la 
UNESCO el mismo de la UNESCO quefué un profesor mexicano que vino 
directamente de la CREF'AL - México y por supuesto estuvo presente el Cardenal 
de J,ima representado por el Ohispo Auxiliar, que posteriormente asumió la 
Diocesis de Chimbote. Dei gobierno estuvo el Ministro de la Hducación y el 
Ministro dei Trabajo. Por la JOC Internacional Romeo Maione y Mons. Cardijn 
que como siempre hacia, hi::o un li amado muy caluroso a los jovenes 
trahajadores y aunque habló enfrances, todos lo entendieron. AI todo 
participaron en el evento 92 personas. El tesorero dei Congresofué Pedro 
Cavasin, de la JOC Argentina que lográ que todos cancelasen la cuota de 
inscripción. Los delegados votantes dos por pais - JOC y .J()( 'Ffueron 32. 
Quedó elegido como indicación para e! CIAL Arnaldo Lujan - -Camexcar Pedro 
Fanega - Maria Pinto y Sonia Bravopara ser indicados para el Comité 
Ejeculivo de la JOC' Internacional como candidatos de América !,atina. 



Apendice 

Al terminar agradesco a la JOC Internacional y especialmente a Bartolo 
Perez, por la insistencia de hacer este relato de los 5 afios como 
"Itinerante jocista para América Latina". Sin tener documentos que los 
militares llevaron en 1969, sirvió como ej ercicio para la memoria. 

Tibor Sulik 



Fotos Tibor 
América Latina - América Central - Caribe 

Argentina 
1956 
04 a 11/1 O - Tomando mate, assistentes e jodstas da Argentina em Santiago 

- Delegação Argentina com Mons. Cardijn. Encontro de Santiago
1958 
Fevereiro - Assistindo o Conselho Nac. da JOC Argentina - Buenos Aires 

" Semana de Estudos JOC e JOCF - Buenos Aires 
Março 
Março 

" 

- Entrevista à Imprensa
- Visita a Rosário - Reunião com o Comite masculino e femenino

da Federação de Rosário 
Seminario de Rosário - Rector - Pe. Arroyo - asesor fed. de la JOC -

e JOCF - sacerdotes e seminaristas. 
Agosto - Enlace mat. de Efraim y Teresa - Córdoba

1959 
23 a 25/05 - Participantes ai Consejo Nacional da JOC - Córdoba - Argentina 

" Consejo Nacional de la JOC - Argentina 
" - Reunión dei Consejo Nacional

1960 
27/02 a 03/03 - XI Consejo Nac. de la JOC Argentina - San Juan 

1987 - Mª Pinto - Lujan - Tibor

1997 - Tibor - Lujan - Cavasin
Agosto - Pe. Agostinho, Cila, Cavasin e Senhora, Pato e Gabriela em N. Iguaçu - Brasil

Bolivia 

1956 - Mons. Manrique de Oruro - Bolivia tomando mate - Santiago Pe. Hurtado
06/06/58 - 2 fotos - Tunari - Dia Int. da JOC - Cochabamba 
1959 
06/06 

07/06 
08/06 
10/06 
14/06 
19/09 

Chile 

- 3 fotos - Catavi - Bolivia Visitando el Ingenio
- Tibor y Simón - despedida de los bafíos termales
- Playa Verde - Bolivia - 2 fotos
- Potosi - En la Plaza - Simón - Tibor y Norma
- Bafí.os termales - Oruro Bolivia
- 2 fotos - E. Alto - Aeropuerto Int. la Paz - Bolívia

08/1955 - Mario Lagos e Tibor Sulik no Rio de Janeiro - Brasil 
04 a 1l /10/56 - Encontro Sudamericano de Stgo. Caroline, Tibor, Dora 

11 

- Pe. Rebolleto c/ o violão, Pe Roberto e uma dirig. jocista.
11 

- 2 fotos plenaria do Encontro Sudamericano de JOC.
1957 - Jocistas de Talca (Oriente) en un paseo. 
18/04/58 - Jocistas de Chillán 
19/04/58 - JOC de Chillán 
1959 - Elena Escalona Fed. Sur y Flor Madariaga - Fed. Empleadas\
26 a 28/01/60 - Visita região de Concepción e casa Wim Yerbakel - 6 fotos. 



Colombia 

22/02/57 - 5 fotos - almuerzo casa de Ladino - Bogotá 

1 º/08/58 
Oct./58 
08/03/59 
16/08/59 
1959 

Ecuador 

- Delegación Colombiana ai IV Congreso de la JOC con Mons. Çrdijn e Tibor
- Llegando a Bogotá � cumprimentando Ivan no Aeroporto
- En las calles de Bogotá - Tibor y 2 jocistas
- 2 fotos - Cartagena
- 3 fotos - Llegada a Bogotá

- Recuerdo Semana de Estudios - Leonisa.

1956 - Peregrinación ai Verdum - JOCF Chimborazo
1957 Marzo - Lembrança da minha visita a Quito 
1958 - Semana de Estudios - Ballenita 1 O fotos.
14 a 21/09 - Semana de Estudios - Ballenita Mesa directiva de Ape1tura: Tibor Sulik, Mª 

Torres, Pe. Melansón, Mons. Luis A. Carbajal Rosales, Pe. Antonio Gonzalez 
24 a 28/09 - 3º Congreso Eucaristico Nacional dei Ecuador - Guayaquil
1959 
Mayo 
Mayo 

!9/07

- Jocistas de Cuenca - Jornada Nacional
- Jornada Nacional - 5 fotos jocistas de Quito, Otavalo, Guayaquil,

Riobamba. > •

Jornada de Estudios con motivo de la visita de Tibor a Guayaqu'il con. parti
cipación de la JOC de Quito. Quevedo y Guayaquil.- 2 fotos.

21 a 26/07 - Album com 15 fotos -Riobamba. Ambato, Quito, S. Sebastian, Inmaculada,
Cuenca - Gualaceso. 

28/12/ 
18/04/1960 

- Quito - Tibor en la A.C. de Lima.
2 fotos da JOC de Riobamba en\'iadas por Pedro Morales con noticias JOC

Paraguay 
? - Recuerdo dei Paraguay enviado por Manuel Pinto 

1956 04/11 - Delegação do Paraguay - Passeio a Valparaiso - Chile depois do e:1contro 
de Santiago. 

1958 
Março - 4 fotos - visita a Asunción 
1970 
Dezembro - Dagoberto e familia 

Perú 
1957 
11/03/ - Dirigentes JOC e MOSIP de Lima - Perú
Março/ - Praia do Rio Doce Lima - entre os irmãos O!leda e comendo carne no espeto

1958 
06/09 
10/09/ 
10/09/ 

14/09/ 

1959 

- Participantes da Reunião de Assistentes Sudamericanos - Lima.
- Depois da Reunião de Asistentes - ao meu lado Ramón Quizado - dir.Lima.
- Saudando o Sr. Arcebispo Landaruzí Rikestts depoís do Encerramento da

Reunião de Assistentes. 
- Com a Delegação do Peru e Pe. Melanson - Ballenita

21 a 29/1 OI - Preparando-se para o paseio - !V Cong. Sud. de JOC Lima 
- Grupo IV Cong. Sud. de JOC - Lima/Perú.



29/11/ - Jornada de Estudios de la JOCF Fd. Lima/ Sta hes.
? - En el Seminario Menor de Atocha.- foto de Marcelo Andrade

Uruguay 
Julio/1955 - Junto e/ Manuel Lema, Pres. da JOC no Uruguay, 2º Enc. Sudamericano 

de JOC/JOCF - Barueri. 
04 11/10/56 - Delegação do Uruguay ao Encontro de Santiago. 

1957 
Agosto 

1958. 
Fevereiro 
Carnaval 
Fevereiro 

li 

Venezuela 

- JOC de Chimbcrnzo - Jornada de Estudo - Uruguay
- Deíegación Uruguaya a Roma

- I 2 fotos - paseo turistico.
- Jornada de Estudios de la JOC - Montevideo - Pe. Ponce y Tibor

- foto Romeo Maione
- foto Miguel Lavin

4 fotos s/identificação
- 1 ° Encontro Brasileiro Uruguayo de JOC e JOCF em Rivera -Livramento

Equipe Responsável: Pe. Antonio Rego - Assist.JOC e JOCF Rivera,
Ruben Masseira - Sec. JOC Nacio:ial Uruguay, Carmen Viliar-Dirig.JOCF
Nacional Uruguay, Delmira Soares-Dirig. JOCF Rivera - Dinarte Barreto-
Pres. JOC Livramento, Pe Aloysio Caldoner - Assit. JOC e JOCF Livramento.

16/11/1958 - 1 O fotos Jornada de Estudos - Caracas 
23 a 30/08/1959 - l 3 Semana Estudos Nacional de Venezuela - 4 fotos. 

participantes JOC 56 , JOCF 36, Assistentes 13. 
1 º/08/1964 - Casamento Pedro Fanega e Lucy. 
1966 - Familia Fanega 2 foros. 

13/04/1970 - Lembrança da visita a casa de Pedro e Lucy junto c/Pedrito. 
27 /O 1/1985 - Papa João Paulo II em Caracas - Missa Campal. 

Curaçao 
12/08/1961 - Jocistas JOC e JOCF Curaçao. 

Guatemala -
1 º/08/1960 - Ili Encuentro Regional de la JOC - Centro América, México y Caribe 

Paramaribo 
1957 

1957 

6 fotos 1- visitando la casa dei Obispo, 1 visita ai N uncio e 4 durante os trab. 

- l O Grupo JOCF de Paramaribo 
Pascua - JOC - JOCF 

- l O fotos dif. atividades JOC/JOCF.

Reunião Comite Executivo Internacional da JOC 
29/06 a 10/07 /l 958 - La Panne - Belgica - 5 fotos. 
06 a 11/06/1960 - Part. da l 3 Reunião da COSU Comisão Sulamericana da JOC:

Arnaldo Lujan, Tibor Sulik, Pe. Oscar Melanson, Lidia Bravo, 
Therezinha Chaves e Pedro Fanega. 



Fotos BRASIL 

1946 

Maio - Grupo de fut-ball dos Congregados Marianos 
25/08 - Chegada dos Caminhões a Mogj das Cruzes 
07 /09 - Escuadrão dos Congregados Marianos da Penha 
06/1 O - Revmo. Pe. Silvio - Diretor Con�regados Marianos Penha e/amigos 
29/09 - Grupo Congregados presentes na Procissão de Vila ..... . 
15/11 - Grupo de Jogadores e torcedores dos Congregados Marianos da Penha 
1946 - Altar de N. Sra. do Perpetuo Socorro 

1947 
15/05 - l O Escuadrão dos Congregados Marianos 

1948 

1948 - 3 Assistentes da JOC: Pe. Melanson - Mons. Cardijn - Pe. Roberto. 
28/12 - Antonio Naleatte - Jocista da Penha - Romaria Aparecida do Norte. 
l 0/1 O - Pe. Enzio e Jocistas da Penha - l ª Semana de Estudios N. da JOC.
10/10 - Jocistas JOC/JOCF - Pic-Nic. encerramento l ª Semana Estudios N.
l 0/1 O - Pic-N ic Jocistas da Penha no meio do Rio Tieté ( Itaim).
05/12 - O grande esquadrão da Secção Penha
05/12 - Chegada dos Caminhões a Itaim - Chacara Seu Maneco
05/ l 2 - Turma do Voleibol da Seccão Penha

1949 

10/07 - Dia de Estudos Mauá - Grupo de rapazes 
l 0/07 - Dia de Estudos Mauá - Grupo de Jocistas
l 0/07 - Participantes do Dia de Estudos em Mauá
l 0/07 - Jocistas da Seccão Penha no Dia de Estudos
Out. - Grupo de Jocistas no patio da casa de Estudos
09/1 O - Jacques Jerome - propagandista Belga e Tibor Sulik

1950 

19 a 21 /02 - Retiro 1950 - Pregador Pe. Melanson 
? Recordação do "Suspiro da Baleia" Ernesto 

21/05 - Pie - Nic org. pela Fed. de S.Paulo ao "Parque da Cantareira". 
18/07 - JOC e JOCF emfrente do Monumento da Praia Vermelha R.J. 
18/07 - Paseio de Terça feira - Praia de Copacabana 
18/07 - Jocistas na extremidade da Grande Rocha do Forte de Copacaba R.J. 
18/07 - Jocistas da Semana de A.C. na Praia Vermelha R.J. 
Julho - 2ª Semana Nacional de Estudos da JOC 
18/07 - Grupo de Jocistas no Forte do Arpoador - Copacaba R.J. 
18/07 - Grupo de Jocistas no Corcovado. 
18/07 - Grupo participante na Semana de Ação Católica do Rio de Janeiro 
19/07 - Jocistas da Capital São Paulo. 
19/07 - A JOC invade o R.J. 
20/07 - Jocistas nas praias de Paquetá R.J. 
20/07 - Jocistas contemplam o cair da tarde - Paquetá 
20/07 - Grupo participante da 2ª Semana Nacional de Estudos JOC. 
10/11 - Reunião do Conselho Federal - Fed. Jocista S. Paulo 



1951 
06/02 - Grupo Jocista - Acampamento Cam·aval 1951 ( 11 fotos) 
O 1 /05 - 1 ° Esquadrão da JOC Seccão Penha ( 2 fotos) 
17/06 - Imagem de S. Terezinha Gruta Mogi das Cruzes - Passeio 
Junho - Reunião de Assistentes c. Mons. Cardijn e Margarite Fievez 
" - A. P. Jocista por ocasião da Visita de Mons. Cardijn e Margarite
" - Mons. Cardijn falando na grande A. P. Jocista S.P.
" - JOC e JOCF de Bragança participantes Encontro Reg. Norte
" - Monsenhor Cardijn - Fundador da JOC - Jaguaré

23/06 - Grupo de Jocistas e Assist. no embarque - Aeroporto de Congonhas de Cardijn 
e Margarite .. 

" - Cardijn e Margarite e o Consul da Bélgica
" - Aeroporto Congonhas - Cardijn rodeado e pessoas amigos.

" - Mons. Cardijn, Pe. Eduardo Roberto e Pe. Melanson
" - + 2 fotos no embarque de Monsenhor Cardijn

Novembro - S. Barbara do Oeste (3 fotos ) 
15/11 - Mauá - Vicente Bevilaqua pres. da JOC Seccão Local de S. André. 

1952 
Janeiro - Os colegas da Retifica, foto tirada dentro da oficina 
07 /03 - Jocistas almoçando no refeitorio da Casa de Estudos 
Agosto - A.P. em Comemoração ao Dia Internacional da JOC. 

- 1 ª Missa Vila Operária - Campinas 
30/08 - Comites de JOC e JOCF Pe. Roberto. Aracy, Zila, Mª Aparecida, Bartolo, Tibor, 

Mª José e Anastácio. 
Set. - Grupo de Propagandistas e Dirigentes do Interior
08/1 O - Comitês Regionaes de JOC/JOCF Dora Torres, Margarit Fieves, Bartolo Peres

08/1 O 
1952 
12/10 
12/1 O 
12/10 
12/10 
15/11 

1953 

e Tibor Sulik. 
- Grupo de Ass. Jocistas da Fed. de S. Paulo - Pe. Antônio e Margarit.
- Lembrança do Encontro Sud-Americano
- Comité da Conf. Regional do Sul do Brasil em compania de Margarit.
- Margarit Fieves que falava no encerramento do Dia de Estudos.

" " rodeada por um grupo de Jocistas
- Frei Luiz - Pe. Emilio - Margarit - Bartolo
- Dirigentes JOCF - Encontro Nacional

25/01 - Pic-Nic da JOC ao Horto Florestal 
22/02 - 2 fotos - Participantes dos dias de Formação intensiva - Mauá 
22 a 28/03 - Dirigentes que foram fazer o boletim 
l º/05 - Manifestação sindicalista a Getulio em Volta Redonda 5000 part.
Maio - Dirigentes do Encontro Nacional de ltanhaem - S.P.
15 a 30/05 - 3 fotos - Encontro de parmanentes Regionais - Itanhaem - S.P.
06/09 - Lembrança da Grande Romaria Jocista - Aparecida São Paulo.
18 a 25/1 O - 4 fotos - Encontro Nacional - Belo Horizonte - Minas Gerais.

1954 
Janeiro - 3 fotos - 4º Regional do Nordeste 
Fever. - 8 fotos - Mosqueiro - Belém D. E. Jocistas

07 /02 - 5 fotos - Fortaleza Dia de Estudos
Fever. 
21/03 

- 2 fotos - Mucuripe - Fortaleza
- Selem - Gruo 5 Jocistas

Março - Selem - Paseio a Mosqueiro
Março - 2 fotos - Serianhahim - Pernambuco
21 /04 - 4 fotos - Paseio do dia Internacional



Maio - 16 fotos - Encontro Nacional em Paqueta
8 fotos - Encontro? 

- foto de D. Távora
25/07 - Yidal, Pe. Ganhegui, Bartolo, Pe Bonifacio, Pe. Fragoso e Jacques

Dia da Sagração de D. José Távora. 
18 a 21/07 - 2 fotos - 2° Encontro Regional de M. G. Belo Horizonte 
13/09 - Junto de Madalena uma Jocista de Pesqueira- PE - Lucia
03/1 O - Lembrança da Turma de Recife
28/12 - Otávio - lembrança estadía no Vaticano

1955 

22/01 
Julho -
Julho -
Julho -

" 
" 

- foto do casamento de Teixeira e Elza
2 fotos - dirigentes do Nordeste c/ Cardijn XXXVI C.E. Internacional
Comite Nacional com Cardijn
17 fotos 2° Encontro Sudamericano Barueri - S.P.
Bartolo com sua mãe e irmã.
2 fotos II Encontro L.A. da JOC: Zeze Moraes, Patrick Keegan, Tibor Sulik,
Win V.

" Tibor, Jacques, Bartolo - II Encontro Sudamericano JOC.
" 2 fotos - Mons. Cardijn - 1 c/Pe. Silva - II Encontro Sud.A. JOC.

20/07 - Alfredo Yillar en el barco e/ destino a Brasil. 
Agost.- 2 fotos c/ A. Villar no alto do Corcovado 

" - 2 fotos no Alto do Corcovado/ Guilherme, Tibor e 1 amigo.
Set. - 5 fotos - Encontro Nacional Sto. Amaro - S.P. 
03/10 - 2ª Reunião para solen. a pas. do Aniv. do Teixeira 

- 2 fotos - 1 da Barra de Serinhaheim e Ilha de Sto. Aleixo.
- Quadrilha (sem ser de ladrões) da Jocist1 Lúcia
- Encontro?
- 3 fotos pequenas de Monsenhor Cadijn

1956 

25/04 -
22 a 27/07 
28/07 

Lembranç2. Jocista da Penh2 
- 6 fotos - Encontro Regional do Norte - Icoaraci
- No patio da casa de D. Mario - Belem - PA.
- Jocistas de Macapá - num Dia de Estudos.

02/09 - Dirigentes de Maceió ao lado do Gogo d1 Ema. 
Setembro - 3 fotos Encontro Nacional Santo Amaro 
16 a 19/07 - 2 fotos 1 ª Semana de Estudos p. Sacerdotes - Campina Grande 

1957 

Janeiro - Semana de Estudos Regional Nordeste - foto e/dedicação de José Vidal - J. Pessoa 
30/05 dia da Sagraçao do Pe. Fragoso. 

22/08 - Grupo Internacional de Jocistas - Via della Conciliazione, ai fondo e! V2ticano. 
Agosto - Pelegrinage Jociste du Bresil a Rome - Lourdes 1957 
25/08 - Congresso Mundial da JOC Apresent. do Buro - Tibor a Pio XII 
1957 - Lembrança da Peregrinação a Roma - Pio XII e os jocistas brasileiros,

Castel Gandolfo 
Agosto - 13 fotos Conselho Mundial JOC - Roma 
Agosto - 2 fotos 1 º Conselho Mundial da JOC em Roma 
Agosto - Paulo Fey em Firenze - ltalia 

" 

" 

Peregrinos brasileiros frente a Basilica de Lourdes 
Pe.? , Tibor Sulik e Lidia Bravo. 



26/08 - Despedida de Jocistas brasileiros em Roma - Tibor - Guido. 
29/08 a 04/09 - Congresso Internacional da JOC Roma - Simon Lcón, Eliana Cielo, Roque 

Marquez, Ramón Leiva, Florencio Ri, eros, Tibor Sulik. Bolívia, Chile, Paraguay 
y Brasil. 

07/09 - Chegada a Veneza
19/09 - Por ocasião da visita aos pais da Denise
20/09 - Visita à familia de Denise - D.Távora - Assist. Ação Católica e o pai da Denize e

Bartolo. 
20/09 - Visita a Gand. pai da Denise - Tibor e Bartolo.
05/a 12/1 O - Roma - 2° Congresso Mundial de Apostolado Leigo. Norma Membro Int.Pres.da 

JEC, Dora Torres - JOC Chilena. Tibor Sulik - Sec. Geral da A.C.O. 

1958 

Setembro - Macapá - Jocistas - Dia de Estudo 
07/09 11 desfide de 7 de Setembro 

!959

11 Após reunião 
- São Paulo - Visita Dora Torres, Tibor, Albertina e Sobrinho Reginaldo.
- foto Monsenhor Cardijn

- Última viagem e/Dolores - Maceió
Fevereiro - Belo Horizonte - Pe. Melanson 
1 º/11 - Caroline Pezzullo, Beatriz, T.Chaves, Bartolo, Paulo, Gildete, Mª Vitória,Edith,

Mario,Pedro, Accioly, Dora T. Candido, Esther Tomari. Toca, Ange1ina, Tibor. 

1960 
07/02 - Casamento Paulo/Mª José - Juaceiro 

1961 

Maio - No Seminario Pio Brasileiro - Roma. Tibor, J. Arnald e Seminaristas. 
Setembro - SENA! - Congreso Jovens Trabalhadores do Rio 

- Reunião AE!OU - Rio - 1 O fotos.
Novembro - 18 fotos grandes - 2º Conselho Mundial JOC - Rio de Janeiro 

2 fotos pequenas 11 11 11 11 11 11 

Novembro - Quitandinha - 3 fotos Monsenhor Cardijn celebrando no 2° C.M.JOC. 
Cardeal José Cardjin - Fundador da JOC - foto colorida. 

1962 JOC e JAC com Bartolo e Candida 

1965 
Novembro - Participantes do Brasil no Seminario MOAC/Mov.Obrero de Acción Católica -

Santiago / Chile 

!967

1993 
20/01/ 

- Cardinal Joseph Cardijn 1882 - 1967

- 5 fotos Encontro de Jocistas, casa da Zeze, Bairro Eliza Maria, Campo Grande.



Fotos Tibor - Organizações 
Banco da Providencia 
23 a 24/05/1981 - AI bum de fotos - Encontro de Estudos dos apr�ndizes do B.P. 

Trabalhadores Católicos 
Maio/1961 - Encontro Mundial de Trab. C. em Roma 3 fotos 

Pe. Berdifias - Uruguay � Ass. :\'ac. JOC nos acompanha 
07/06/1966 - Lembrança visita a Versailles 
1966 - Na Vasilica de S.Pedro com o Papa Paulo VI. 

Caritas 
1962 - Reuniào com D. Helder
23/04/70 - Mairton - Sec. Caritas Brasil. seu filho Marcos, esposa D. Pompeia -

Tibor Sulik e Pe. Alfonso Gregori hoje Bispo no Maranhão. 
IV Congresso Latino Am. de Caritas - Sessão de Abertura na A.B.I. 

21 a 27/1111971 - VII Congresso Latino A. Caritas - S. Salvador - 4 fotos. 
1972 - Conselho Nac. de Caritas - Presidindo reunião 
09 a 14/071973 - Seminario de Caritas dos Países Bolivariar.os - Quito, 24 part., 

Perú,(5), Bolivia (1), Ecuador (5), Colombia (2), Venezuela (2), 
Selae ( 1 ), C.R.S.(8), Grupo Ecumenico ( 1 ). 

03 a 09/11/1974 - VIII - Congr. Latino A. de Caritas - Ancón - Perú - 1 O fotos. 
16/07/77 - Nova Friburgo - Equipe de Caritas com Mons. Huster Pres.da Caritas I.5fotos 
31/07 a 06/08/1978 - IX Congresso Sud.A. de Caritas - Teotitlan - México - 8 fotos. 

11 Participantes dei IX Congr. Lat.A. de Caritas foto de Pe. Pedro Valdivia 
Aguas Calientes - México .. 

19 a 25/09/1986 - XI - Congresso Lat.A. de Caritas - Sto. Domingo - Rep. Dominicana 
Participantes Deleg. Brasil.: D. Gregory, Pe. Merino, Pe. Nelson, Ceei, 
Barbara, Mailton e Tibor. 

21/09/1986 - Jantar de confraternização na mesa: Venezuela, Suissa, Haití, Brasil e México 

Clat - Cladehlt - Utal 
16/1 OI 1980 - Carlos Custer e Laercio 
Janeiro/1985 - Ensino Social Igreja e o Mundo do Trabalho - Encontro Inter/ A. 3 fotos. 
09/10/1991 - San Bernardo - Coloquio Sindical
3 7 /05 a 1 º/06/1995 - III Seminario - Brasil/Paraguay - 2 fotos 
1995 - Caracas - Utal - R. Com. Cladehlt 4 fotos 
03/12/1996 - Roma - Encontro Sindical ( Academia de Ciencias do Vaticano)
02/a 03/12/1996 - Encontro Resp. Sindicais Mundiais 36 - Roma 
08 a 15/11/1998 - México D.F. XI Cong. dLatino A. da Clat Sessão Inauguaral 

11 

- Depositando coroa de Flores Monum. B. Juares - 2 fotos.
11 

- Tibor na mesa dirigindo assembleia dos grupos de trabalho
11 a 13/09/2002 - Utal - VI Semana Latino A. de T. pela vida, desenvolvimento e 

futuro. Frente ao Mon. do Trabalho de Alfonso Puente - Chileno. 
21 a 27/11/2004 - XII Congreso 11Emilio Máspero11 

- 4 fotos. 

Conselho Nacional de Leigos e A.C. 
1996 - Valença - Fé e Política - Moacir, Apparecida, D. Eiias e Tibor 
03/10/1997 - Grupo de Estudo no Congresso das familias no Rio Centro - José, Apparecida 

Lidia- Sta. Missa com João Paulo II - Catedral Rio 04/10/97. 
03 a 06/1999 - Belo Horizonte C.N.L.- Assambleia Extraordinaria e ordinaria - 3 fotos. 
22 a 25/06/2000 - 2 fotos - XIX Assambleia Geral Ordinaria do C.N.L.- Vitória 

Antonio Mendes - Secret. Geral adjunto, Antonio Motta - coord. CNL Leste I 
e Tibor Sulik-C.P.J.P. 

23 a 25/11/2001 - 1" Confer. Nac.do Laicato de Brasil - Fortaleza - Grupo Rio Cerna! e Tibor. 



Ação Católica 
Outubro 1956 - Delegação Brasileira a 4ª Confer.Inter.A. de A.C. Atlantida - Montevideo 
Nov. 1960 - México V Semana Interameiicana de A.C. 

Doutrina Social da Igreja 
l 0/12/1991 - D. Eugenio saudando Pe. A vila por ocasião do lançamento do livro "Pequena

Enciclopedia da D.S.I." - Local - João Paulo II 
Fuese 
09/03/2002 - Homenagem da Fuese a Tibor Sulik - 7 fotos. 

IDEPS 
1982 - Na casa de Antonio Macariello - 2 fotos 
1996 - Encontro Fé e Política - Valença 
20/04/1997 - Encontro do CDPa Ampliado - Chacara Pentagua - Valença - RJ. 

Hierarquia Eclesiastica 
18/08/1967 - Recepção na Nunciatura Apostólica do Br. por ocacião da visita do Cardeal 

Cigognani ao !ado o Sr. Nuncio D. Sebastião Baggio. 
1970 - Assembleia CNBB - Brasilia 
1992 - Praia Grande - D Luciano Mendes de Almeida e Tibor Sulik em S. Paulo. 
29/09/1994 - Pont. Conselho Justiça e Paz - Audiencia com J. Paulo II - Castel Gandolfo 

Tibor - Cardeal Etchegary com J. Paulo Il. 

Justiça e Paz 
22 a 23/03/1976 - Rio- Reunião J. e Paz CS.B.B. - Seminario sobre aspectos legais do 

Regime de Propriedade Agraria. 
1976 - l º Congresso L.A. de Justiça e Paz - 6 fotos 
12/11/1992 - Assembleia do Pontificio Conselho Justiça e Paz - 09 a l 3/11/1992. 

08/11/1996 -
15/0711998 -

Audiencia com o Papa - J.Paulo li. 
Audiencia com o S. Padre J. Paulo li - C.P. Justiça e Paz. 
Roma - Oficina de Justiça e Paz. 2 fotos: Tibor e Anna Bassotti (tradutora) e 

a delegada do Egito. 

Lançamento livro Tibor "Construindo a Esperança", homenagem "Medalha Pedro Emesto"e 
celebração 80 anos de vida. 
24/09/2002 - fotos do lançamento do livro "Construindo a Esperança"- UCAM - Li- fotos. 
20/08/2003 - 2 fotos Homenagem Medalha Pedro Ernesto 
27/04/2007 - Album com 17 fotos homenagem 80 anos de vida. 
Eventos 
25/08/1957 - Praça de S. Pedro - Audiencia especial com o S. Padre da JOC Internacional 
1963 - Tibor - Con. Fauruel - Assistente da Equipe dos 9 e Patrick Keegan -

coordenador e o S. Padre João XXI!!.

- Papa Paulus VI
Maio/1966 - Tibor eleito Presidente do M.M.T.C. apresentando a delegação da India para 

Paulo VI 
l 0/07/1980 - Visita do Papa J. P. II ao Rio - Missa no Monumento dos Pracinhas Ato da 

Comunhão. 
12/11/1992 - Audiencia com o Santo Padre. Ass. Pont. Cons. Justiça e Paz. 
1994 - C.PJ. e Paz - Reunião de Roma 
1994 - Encontro Roma - Mundo do Trabalho. 
05/10/1997 - Final da Santa Missa no Aterro da Gloria 
04/10/1997 - Festa do Testemunho - Maracanã 
04/10/1997 - II Encontro c/ as familias - Missa na Catedral 
03/10/1997 - Visita do Papa J. Paulo II - Congresso Teológico Pastoral Rio 

Centro de Convenções - Encerramento. 



Ministerio do Trabalho 

Junho 1962 - Pose no M.T.P.S. com a presença do Ministro do T. Franco Montoro-6 fotos 
1964 - Solenidade Pascoa M.T. c/Pe. Cândido - 6 fotos. 
1965 - Pascoa M.T.P.S./ Rio Cardeal Dom Jaime de Barros Cámara - 2 fotos. 

Pastoral do Trabalhador 
Junho /1976 - Verónica - filha de Ari, 1 ° Pres. da Past.do T. Rio e de Lourdes em Itaipava 
Julho/ 1976 - Tibor, Li dia, Verónica, Lo urdes e Aristides em nossa casa 2 fotos. 
27/06/1981 - Despedida de D. Celso, 1 º Assist. da Past. do T. e da Sra. D.Riza rna mãe. 

7 fotos. 
20 e 21/10/1984 - 1 º Congresso dos t. C. do Rio - Colegio São José. D. Eugenia e Mesa 

Diretora. 
? - Sede Vicariato Leopoldina. Encerramento do curso - Promoção Alfabetiz.

2 fotos
? - Sede do Vic. Oeste - Curso Prom. Educ. e Saude.

1 º/05/1998 
1° de Maio 
28/05/1998 

30/01/1993 

- Igreja S. José Operário - Realengo - D. Corso oficiando a Missa.
- Capela Dendê - Pe. Virgilio - procissão de entrada.
- Santa Missa da Past. do Trabalhador. Cel. x D. Eugenio - 2ºAndar J.P.II
3 fotos.
- Encontro Past. do Trabalhador em nossa casa - 5 fotos.

JAC - Juventude Agraria Católica 
1964 Encontro Nacional da JAC 

SEP Serviço de Educação Popular 

Nov./1966 - 7 fotos Encontro SEP 
27/11/71 - Carlos Duran - Uruguay e Tibor Sulik- Brasil - Volcan EI Salvador - S.Salvador 
Julho/1973 - Confraternização 
Ju!ho/1973 - Seminario de Quito - 3 fotos 

- Carlos Durán, Lidia, Tibor e Alberto Gonzalez
04/06/1980 - 15 fotos ? 

li - Hernandez, comp. de Panamá, Mons. Baeza, Tibor
li - 3 fotos EI Tabor

10/02/1980 - Los Manches - Caracas. Carmen, Lidia no Churrasco 
1 º/05/1981 - 2° Consejo Ampliado dei Sep - Panamá - Acto de Abertura. 

11 
- Sessão de abertura, ao fundo Mons. Mac Gralk e o Vigario Pe. Reinaldo

Fev./1982 - 2 fotos - Catia la Mar - Aguilera, Tibor e Fanega. 
1982 - Encontro de Panamá - Tibor, Pedro, Marcelo e Lino 

1 °/04/1984 - Compnheiros do Sep Brasil c/ Fanega e Carlos 
Nov./1984 - 2 fotos - II Encontro Nacional SEP - Centro de Formação de Moquetá. 
27/01/1985 - 3 fotos - Visita do Papa a Caracas - Venezuela 
Fev./1985 - SEP -Conselho Panamá 
28 e 29/10/86 - Encontro de Formação - México - Casa das Irmãs Dominicanas - 5 fotos. 
Enero/1987 - Reunião do Conselho Int. Sep - Santiago 
Carnaval/87 - Vergilio e Prima no Rio 
23 a 30/10/88 - 2 fotos - J 3 Asamblea dei Sep.Intern.- La Macarena - Los Teques Venezuela 

Sessão de Abertura. 



Pastoral Obrera Internacional 
1963 - 13 fotos - Encontro da POI em \1ontevideo 
1963 - 12 fotos - Encontro Recife 
03/12/1963 - Lemb:-ança para M.Monet et Tibor Sulik em frances 
1972 - 2 fotos: 1 com J.Mª Galdeano, Lorer.a e Aguilera a outra Pe. M. Prigol, Lorena

e J. Mª Ga!deano. 
04 a 08/06/80- EI Tabor- Caracas-VenezLJela Seminario Internacional Pastorai Obrera 

Mª Pinto, Tibor e Mons. Oviedo 
1981 2 fotos: Juan José, filho de José Aguilera e Norma N. saliendo de la Clinica 

el dia 04/07/1981. 
04/01/1984 - Sessão Inaugural da 5ª Escuela de Verano - Mons. Alfonso Baeza

V. Episcopal Stgo - Chile 3 fotos.
14/01/1985 - Abertura da VI Escuela de Verano - Stgo - Chile.
25/01/1985 - Auditorio da Gratitud Nac. Colegio dos Padres Salecianos 3 fotos.
14 a 19/01/85- Seminario Nac. de Pastoral Obrera - Stgo.Chile Grupo de Trabalho. 
07 a 11/10/91- Coloquio Pensamiento Social de la Iglesia y el Movimiento de los 

M.M.T.C.
Nov./1962
1963
1966

Trabjadores en A.L. - Chile - 2 fotos. 

- 14 fotos - 1 º Encontro Nac. MTC. Brasi 1.
- Equipe dos 9 com João XXIII preparando a fundação do M.M.T.C.
-Tibor eleito pres. do M.M.T.C.- Roma -

" 2° na fila na Basilica de S.Pedro.
1968 - M.M.T.C.no Vaticano e/Papa Paulo VI 
04/10/1970 - 4 fotos - Ostende - Inicio da II A. G. do M.M.T.C. 

WAY 

1960 -Seminario W A Y Jovens Trabalhadores Huanpani - Lima - Perú 5 fotos
1962 -Casablanca- e.Mundial J.T. WA Y-Conf.Dr. Neuman - Pres. Tibo;
1 O a 20/04/62 - Grupo de Trabalho Nº 1- Pres. Tibor-Brasi 1, Secr. Samuel - Pto. Rico 

" e.Mundial J.T. WA Y - Casablanca Pres.David - Neuman, Ranvidra,
Wirmark, Sulik.

li Casablanca - Deleg. Latinoamericana Banquete na Municipalidade
14 fotos- vistas de Casablanca, grupo de trabalho e grupos participantes

1 O a 24/07/62 - Universidade de Aarhus - Dinamarca - Local da IV A. Mundial WAY 
15 fotos 

1995 - Programa Terapeutico - Proyecto Hombre - Santi2.go - Chile_

Retiros 
Set./2002 - Retiro no Foyer 
27 a 30/11/03 - Participantes do Retiro Espiritual na casa Foyer da Charite - Mendes

Frei Anselmo, Borges Neto, Li dia e Tibor na 1 ª ft la. 



Fotos Antigos Jocistas Brasil 

1970 
Dezembro - Familia Joaauim Arnaldo em casa . 

.1 
' 

-
I 

1976 
Janeiro 

1981 
18/1 O 

? 

1983 

- Eurides e David com filhos Bernardete e Marcos.

- Antigos Jocistas e/ Pe. Melanson - 5 fotos
Familia Tcho e/ Pe. Silva

Fevereiro - Antigos Jocistas - Fortaleza - Ceará - 9 fotos 

1985 
Novembro - Lembrança 55 anos Iraci 

1986 

Agosto - Visita Jacque e Nina - 4 fotos
10/12 - 15 anos Mariana - Filha de Raimundo
27/12 - Colação de Grau Miryam - Filha de Mª José

1987 
Agosto - Accioly e Aguilera

1989 
24/05 - Jovens pre-jocistas. 4 fotos

1992 
22/08 - Confraternização Grupo de jocistas antigos e novos - Paróquia S.C. Jesus 6

fotos. 

1993 
20/01 - Junto com familia Sr. Manuel C. Grande -casa const. com ajuda de Gabriela

Fey 

1997 
05/04 - Pascoa da Familia Jocista Paróquia S.C. de Jesus 9 fotos.
22 a 24/08 - Comemoração 40 anos Peregrinação a Roma - 2 albuns. 

1998 
30/04 - Confraternização antigos Jocistas em casa - 3 fotos. 
Setembro - Tumba de Mons. Cardijn - Pedro Gonçalves, Wilma, Denise, Lídia , Tibor 

Sulik no Tumulo de Cardijn Bruxelas. 



Material Tibor 

Livros que estão na caixa Nº l 

- Cardijn - Testimonio y mensaje - Editora Construir \ 

- La hora de la Clase Obrera - Autor Canónigo Cardijn
- La Internacional Jocista en marcha - Ed. Nova Terra
- Historia de la Clase Obrera - Reinaldo G. Conforti
- Enciclicas e Doctos. Sociais Vol. 1
- Enciclicas e Doctos. Sociais Vol. 2 Edit. L.T.R. S.P.
- Como lanzar un grupo de JOC - Eugenio Royo
- Fundamentos de la JOC - O. Ganchegui y N. Derudi
- Roma - 1957
- Orações do Cardeal Martini
- JOCI 75 afios de Acción
- Justice et Paixau Bresil
- 1942 -1992 Memorial Mons. José V. Salazar Fund. JOC Costa Rica
- JOC de Africa - 75 Aniv. da JOC.
- Lei Orgânica do Municipio do Rio de Janeiro
- Incasur 1 971 - 1 996
- Manual de Economia - Incasur
- Ensefianza Social
- Nuevas Relaciones Laborales en el Merco Sur - Incasur
- Debates Sociais - CBCISS - 1999
- Livro das Peregrinações - Belem do Pará
- 33 afios de Lucha Popular - A.S.U.
- 25 afios de Mov. Sindical Uruguayo - La Vida de A.S.U.-
- Nova Constituição de Brasil - 1990
- Um mundo a Construir - Pe. Afonso Birk S . .J.
- 2º Conselho Int. da JOC - Rio 2 - 11 Novembro 1961 
- Manifiesto de la JOC Internacional
- A Democracia Desperdiçada - Candido Mendes
- Constituição de Rio de Janeiro -1989
- A inconfidência brasileira - Candído Mendes
- Vozes - Tomaz Lychowski
- Cardijn - Fundador da JOC - 1956
- Manifesto da J.O.C. Internacional 1957
- Notas de Pastoral Jocista - Set/Out/ 1957 - Argentina
- Cardijn L' Homme Universel - Jacques Meert
- Mensaje y Compromiso del Padre Alberto Hurtado - L.E. Marius
- Coleção Nuestra Iglesia - Guayaquil - Ecuador Agosto/1987 - Julio/1988
- A JOC e o surgimento da Igreja na base ( 1958 -1970)
- Momentos históricos e desdobramentos da Ação Católica Brasileira



Relação de Pastas Arquivo Tibor Sulik - casa. 

2ª Gaveta v 

1.1.1. - C.N.B.B. 
1.5.2. - Conselho Nacional de Leigos (Correspondencia) 
1.5.3. (Doctos.) 

2.12.1. - Vicariato para a Caridade Social (Correspondencia) 
2.12.2 (Doctos.) 

_ 7.1.2. - A.C.O/Ação Católica Operária, - M.O.A.C/Movimento Operário de
Ação, Católica, - M.M.T.C./Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos - Doctos. 

7.2.2 - J.O.C./Juventude Operária Católica - (Correspondencia) 
7.2.3. - J.O.C. - (Reuniões)
7.2.3. - J.O.C. - (Publicações)

7.4 - Correspondencia Geral
7.4 .1. - Correspondencia Geral
7.4.2. - Doctos.

7.7.1. - C.A.T./Central Autônoma de Trabalhadores - Correspondencia 
7.7.2. - C.A.T. Documentos 

7.18.1 - Trabalho 
7.18.2. - Política 
7.18.4. - Religião 

8.24. - C.B.T.C. - Confederação Brasileira de Trabalhadores Circulistas
8.32 - I.D.E.P.S/Instituto de Desenvolvimento de Estudos Políticos e Sociais.
8.34 - C.A.A.L./Centro Alceu Amoroso Lima -
8.36 - Rearmamento Moral - Iniciativas de Mudança.
8.46 - Rádio Catedral
8.64 - Caminhar - Boletim do Memorial Pe. ltalo
8.68.2 - Comisão Justiça e Paz - Rio de Janeiro 

Reuniões Relatórios 
8.69 - P.T./ Partido dos Trabalhadores - Ilha
8.69.1 
8.69.2 

Correspondencia 
Doctos. 

Xl 1 - Congresso Clat./Central Latinoamericana de Trabalhadores 

N
c

,v.-2004 2ª Quinzena - Brasília. 

Misión Cono Sur 2004. 
Doctos. Cladelt/ Comisión Latino-americana por los Derechos 
y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos. 



Correspondencia - Cultura del T rabajo - Fundación Cardjn para América 
Latina. 

ACMOTI/ Acción del Movimiento de Trabajadores en Internet - Doctos. 

C.P.J.Paz / Comissão Pontificia Justiça e Paz - 6 al 10 -! ! -96.Doctos.

1976 - Primeiro Informativo do C.N.L./Conselho Nacional de Leigos, 

Subsidias á 1 ª Conf. Nc. dos Leigos e Leigas Católicos do Brasil 
- Fortaleza Nov.2001

Reunião do Conselho da Comissão Brasileira Justiça e Paz - Parte lV 
04- 08- 1992 - Local Rio de Janeiro.

Doctos C.P.J. Paz - Vaticano - 1997-98-99. - C01Tespondencia e 
Boletim. 
Seminario - Fé e Política 17 a i 9-07-1988 

Conselho Regional de Leigos Leste I - Correspondencia 
Conselho Regional de Leigos.1995 
Conselho Nacional de Leigos - Encontro de Goiania - 1996 

Relatorio Gestão D. Eugenia 1971 -2001 

Encontro Sindical Dezembro 1987 

Preparação p. XII Congresso Clat. 

D.S.I./Doutrina Social da Igreja - Curso de 15 Aulas
J.O.C. - Curso D.S.I. D. Távora - 1953 - Itanhaem - S.P.

Reunião Consulta - A História dos Cristãos no Brasil 1964 - 1989. 

C.R.L. - Leste 1 - 8ª Assembleia Geral Ordinaria Nova Iguaçu
14-16 -03 - 1997.

Seminario Natal - 11-12-13 de Março 1997 
XXI Assembleia Geral Ordinária do C.N.L. 30-5 a 02-06 

Ilheus - Bahia 

3ª Ass. Nac. do Povo de Deus - Itaici - Indaiatuba - S.P. 
12 a 15 do 10 - 1995 

Tribunal Divida Externa - Rio 1999. 

C.N.B.B./Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil - Seminario sobre

a presença pública da Igreja ( 1952 - 2002) 19 a 22-08-2002

Revistas - Diversos Assuntos. 

Rearmamento moral - Encontro das Américas -
Salvador 1º-06 -10 - 1999. 



3ª Gaveta v 

Diplomas 

Doctos Seminario Intem. "Política Regional na era da Globalização" 
11 Konrad Adenauer - "Democracia e Desenvolvimento" 

Escritura da Fundação dos Empregados da Standard Eletronica - Fuese 

História da Comissão àe Empresa representativa dos Trabalhadores - C.E.R.T. 

C.B.T.C.- Confederação Brasileira de Trabalhadores Cristãos do Rio de Janeiro

Encontro do C.T.C/Circulo de Trabalhadores Cristãos de Laranjeiras 
22/11/97 - 17 /10/98. 
F.T.C./Federação de Trabalhadores Cristãos - RJ. 26 a 28/3/99 
Corresp. Nacional 
Standard Eletrónica 8.1 

Ação Católica Operária - Mov. Trab. Cristãos 
Pastoral Operária Joinviulle 

Pastoral do Trabalhador 1981 
Pastoral do Trabalhador 1980 

CLADEHL T - 1985 

C.N.B.B. - II Semana Social Brasileira Julho 1994 Brasília

Conselho Néic. Leigos R. Leste 1 97/98 
Teresópolis 12 a 14/311999 

Conselho Regional de Leigos Leste 1 1998 - 1997-1998 - 1996 

Encuentro Mundial Loreto 9-10-11111-1 995 
Roma - 1 a 5 -7 -98 Congresso Mundial Pastoral Social e os DDHH 
Conselho Pontifício de Leigos Encontro Mundial 
30º Aniversário do Gaudium et Spes - Loreto 1995 

III - Medellin - Vime Anos Depois - O Balanço dos Participantes 
C.P.J.P. - Encontro Sindical Roma 2 a 3-12/ l 996

Congresso Mundial de Pastoral dos D.D.H.H Roma 1 a 4-7-1998

Leis Estudos Juridicos e Trabalhistas 8.27 
II Conf. Eletrónica FEMT AA 2 al 13/7/2001 
III 11 " 11 2002 



C. E. Leonel Azevedo - Disciplina de Física - Ano letivo de 2013

Aluno(a): ________ "---______________ Número: ___ ·1'urr.L: 
-� _,.. ... ...,. � ---

Instruções: Use lápis ou ca�eta azul ou preta. Obrigatório desenyolvimento do raciocínio. 
Proibido o u_s� de calculadora, celular, régua d ;cálculo, ábaco, etc. 

Informações iihportantes: 3ª Questão (0,5 pt.): Qual o nome da mudança de fasé 
/ 

calor especi�oo. da ��a: Cágua = 1 call[:1ºC e,rri que a substância passa do estado sólido para o 
. . . .·. / . 'stado de vap_or? - natlalina(a_pti-mot?) é U!}:l ex�mplo.

cal01: específic;o fó gelo: Cgclo =·0,5' tal/gºC / 
. ! 

calores lateqis da água: fusão: Lr = 80 cal/g / 

// 
vaporização: Lv = 54�.,�/g.

Q = �•tiT tiT = Tf- Ti Q = m·L 1/ 

--+-'-· ____________ ___,,,___,, ____ 
1
4ª Questão: Desejamos transformar em água a OºC,

1 ª ucstão (0,5 pt. ): Desejamos transfoçrt1ar em 15 g de gelo que .es!á com temper�tura inicüil igu.::l 
apor, 5 g de água que já está a 100 º9'. Qual a a - 20 ºC . Sendo assim calcule:/ 

quantidade de calor necessária? a)(l,0 pt.) a quantidade de calor para aquecer o gelo · 
/ 

I / 

2ª Que
l
.:·1 o (1,5 pt.): Dentro de uma g.:0-afa térmica 

( calorü etro ), são misturadas as segt;Ílltes massas de 
água/ 00 g inicialmente a 80 ºC;

/ / 300 g inicialmente a 10 ºC. 

o/1 a temperatura final de eq
.1

íbrio?
. 

/ 

até 0ºC; 

,. 

. 

/ 

b )(1,0 pt.) a quantidade e calor para dcrrctcr o gelo 
que já está a 0ºC; 

c)(0,5 pt.) a quantidade e calor total. 



PUC/ Pontificia Universidade Católica - Ciência - Rev. de div. Cient. da PUC 
Rio Nº 7 - 1995 - Especial - Padre A\ ila 

Quinzena - Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro N ºs.296 -305 - 306 

Central Autônoma de Trabalhadores - C .A. T. 20 a 22íl 0/1999 S.P. 

Boletim Rede Nº 223 Julho/2011 
11 Hífen Nºs 198/199/200 e 203 
11 Ponto de Encontro Nºs. 32 a 35.40,42,43,44,45 200 a 2012 

4ª Gaveta v 

Secretariado de Pastoral - Rio 13-6 -2002 Doctaçào - Arquivo 
Comissão Brasileira de Justiça e Paz 

4.1 - Vicariato para a Caridade Social 
Comissão Brasileira Justiça e Paz - C.B.J.P. Reuniões e Atas 

4.2. 11 11 11 " Correspondencia 
4.3. 

11 11 11 
" Doctos. 

CLADEHL T - Comissão LA. Direitos Humanos dos Trabalhadores 
4.4.1. - Correspondencia 
7 .5 .1. - Correspondencia 
7.5.2 - Doctos CLAT 
7.5.3 - DECOS./Departamento de Comun.icación Social 

1.3 - Conselho Pontifício p/Leigos Corresp. Doctos.Boletins 
1.5.- Conselho Nac. de Leigos 

Conselho Pontifício Justiça e Paz 
2.2.1. Secretariado de Pastoral- Corresp. 'Relatorios/Doc.íBoletins. 

3 - Pastoral do Trabalhador 

5.9.1 - C.T.C.I.E.- Central Infancia e Educação Corresp. Doctos 

6.1. - Caritas e Banco da Provid. - C orresp. e Doctos. 

7.1. - A.C.O. - M.O.A.C. - M.M.T.C. Corresp. e Doctos 
7.4. - Corresp. Geral 
7.5. - Informativos 

7.6.1. - C.M.T./Conselho Mundial de Trabalhadores - Corresp. 

7.7. - C.A.T. - Corresp. 
7.8.2. - IPROS/Instituto de Promoção Social - Corresp. 

7.12.2 - Conjuntura Social e Doctção Eclesial - C.N.B.B. 



. 
' 

.,. 

C. E. Leonel Azevedo Apo leüv?.de 201} 
'.

Prova do 2° bimestre - 2ª Série - 2001, 2002, 2003 - Prof. João de Física - Data: 2f.JlJN2013

.-..,,$-Al�o(a): ________ __,.__ _____________ Número:. ___ T ma: __ _

Instruçõe.s: Use lápis ou cane azul ou preta. Obrigatório desenvolvimento do racioc'
· · · ... · · Proibido o; us éle calculadora, celular, régua de cálculo, ábaco, etc 

Infor_mações important : 3ª Questão (0,5 pt.): Q o nome da mudança deJase
. 6_�1.,�r;:!.�����9-.� á_, .�: cá!uª J .\ call_g

º
c·. . • em que, a substância ass� ·do es�ado sóli�o para o 

f,o\t-f-t:�?-t.1fi:.:; 1 ,4'./.}:;.,··' })i5li• ... :>···.' .: .. ,.. . .J · est�?9A�t�ºtl::.P��ah�a(ant1-1:1of?)_� ��. e���1plo.
calor espec1fic o geTo: Cgelo = O,� cal/g°C,; .· · ·,:.· .,, ,,'\ ff·:.,;·\;.•_:/ _ ::'' .. <._;,�.,. ,\..\./•:,: 

�w.lvr...::., l ': ;te::: d:1 i0ua: fusão: Lr = 80 cal/g 
vaporização: Lv = 540 cai/g.

Q=m•L 

)• 
" . •., 1. .' .. -� ... .. �."."- :., \"'i-:_.. .i.:.J � .. 

. -. . . . "� . .  ,-.. ,, 

--------------------• ª Questão: Desejamos transformar em água a Oº 

1ª Questão (0,5 pt.): Desejan1os transformar em
vapor, 5 g de água que já está a 100 ºC. Qual a 
quantidade de calor necessária ?

2ª Questão (1,5 pt.): D tro de uma garrafa térmica 
(calorímetro), são · turadas as seguintes massas de
água: 100 g inici ente a 80 ºC;

300 g ini almente a 10 ºC. 
Qual a tem ratura final de equilíbrio ?

\ 

. 15 g de gelo que,está com temperatura inicial ig al
a - 20 ºC . Sendo: assim calcule: 
a)(l,0 pt.) a quaptidade de calor para aquece
até 0ºC; ·. 

b)(l ,0 pt.) a quantidade de alor para derrcler:.) .::;d0
que já está a 0ºC; 

/ 

c)(0,5 pt.) a qua · ade de calor total.



7 .13 - Tibor - Artigos/Palestras Trabalhos após 1999 

7 .18,3/16 - Ecologia/Educação 

' 

8.13 -
8.19 -
8.26 -
8.5. l. -

Informativo Nº7 Grupo Antigos Jocistas Rio 
Sindicatos 
Eventos II Seminario Doutrina Social da Igreja Caicó 19 3 
Fundação Comad Adenauer 
I 

8.54.1 - Cooperativismo 
8.58 - Rede Br/ Educação em D.H. 
8.66 - Nova entidade Jose Gomes Cerda 
8.68 - Comissão Justiça e Paz - Ilha 868.1 Correspondencia 

8.70.2. - Docto. Centro Lat. Amer. p./ el desarrollo, la integración 
la Cooperación. 

8. 70.1 - Corresp. Celadic./Centro Lat. Amer.p. el desarrollo, la in egración 
y la Cooperación. 

Evento de Novembro /2003 Aniv. Morte Joaquim Arnaldo 24/9 
Pedro Ernesto (Tibor) 27/11/03 -
Fotos e Felicitações. 

Cadernos de Notas. 

Papa no Brasil 1997 - Encontro Mundial com as Familias 

Congresso Rio Center 1-2-3/10/1997 

8º Plano de Pastoral 
Pastorais Sociais 1998/2000

IDEPS - Ilha 

Sep. e B. Providencia programa 1982 
Texto formação Complementar 
Sep - Servicio de Educación Popular 
Instituto Cultural Monsenhor Cardijn 

Traz las Huellas de Jesus 2000 -2001 - 2002 (Proyeto livro do Se .) 
17/6/2001 1 ª Contribución ( Infancia - Juventud) 
Cep - Reunión de Montevideo 9 a 19/2//2002 

Endereços - Compareceram lançamento e compraram livro "Cons ruindo 
a Esperança" 

Original do livro "Construindo a Esperança" 



• 

., 

. '\ . .  

:· /' . :� 
Construindo a Esperança ( 1 ª pessoa) 

"Recordar é Viver" - "Construindo a Esperança" Atualizado 2002 pelo Autor. 

Texto utilizado por Jornalista Manuel Borges Neto 1 ª Versão (1 ª pessoa) 

Pastas Avulsas 

Radio Catedral (Envelope) 

Cladehlt - Antecedentes, XII Reunião Anual Lima 29/11/03 
Rendição Contas 
Programa 2001 - 2002 

Assuntos Políticos 

Cladehlt - Missão Cono Sul 

7º Plano de Pastoral de Conjunto 

VI Semana Int. de DDHH Caracas 9 a i3 -9-02 

CA T - Estatuto Social 

Cladehlt - Caracas Reuniões 1994/1995/1997 

CAT - Porto Alegre 24/27 - 9 - 1999 
Natal 2-4- 99. 
Rio 8 a 1 O dezembro 1998 
Rio 23 a 25 Junho 1999. 

8° PPC - Conclusões I 3 Ass. Geral 21/3/1996 
Assembleia das Comissões 18-3-1999. 
8° PPC preliminar 

Vicariatos entrega de relatorio 
8° PPC 1995 

Trabalho de Alejandra Esteves - Rio de Janeiro 2005. 
"O Ver-Julgar-Agir nosso de cada dia" 
A Juventude Operária Católica (JOC) na Cidade do Rio de Janeiro 
entre as décadas de 1940 e 1960. 

-7 ,/" -
/ (y [ lt _çn (1 a J

J,� �: l o To -{'e I To "1qq7 
- ) /") 

f e r J i D e' f _, 



Material Tibor 
Folhetos ·' 

1 • • < �.... • • 

- Evangelização no Mundo do Trabalho - CPO . Nacional
- Concentração Mundial 24 - 25 Agosto 1957
- Ação Católica Brasileira 1946 - Carta do S. Padre Pio XI ao
Episcopado Brasileiro

- Asambleia Mundial M.M.T.C./Movimento Mundial de Trabalhadores
Cristãos - Roma 23-29/5/1966.

- Discurso del Santo Padre a la JOC/Juventud Obrera Católica -
25/08/1957.

- O Papa confia na JOC

- Domésticas - Uma Categoria da Clase Trabalhadora
- A JOC e o surgimento da Igreja na base ( 1958 - 1970)
- Projeto da Missão Popular da Arquid. do Rio de Janeiro - Jubileu 2000
- Franco Montoro
- 21 Folhetos de dif. organizações.
- O misterio de Guadalupe
- Acad. Bras. Letras - Posse Pe. Fernando Bastos de Avila - 1997
- Ação Cat. Brasil. - 1956 Estatuto e Reg. Geral.
- Y ahora Adelante - Oct./1989
- 2º Encontro Ex J acistas - Porto Alegre - R. S. 11 a 16/ 03 /2001. 
- Estatuto da Conf. Brasil. de Trab. Cristãos - Ref. 24 / 07 / 197 6
- Estatuto Comissão Bras. Justiça e Paz Atualiz. 4 / 08 / 1992
- El Movimento Mundial de los Trabajadores Cristianos
- La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo.
- Divida Externa

- Estatuto Caritas Brasileira
- Estatuto do Sind. dos Trab. Ind. da Const. Civil - R.J.
- 2 volumens - Declaração Universal dos D.H.
- Campanha CNBB 1999 - Sem Trabalho Por qué ?
- 2 volumens - As Conf. Sindicais Mundiais
- Abrindo a casa - Cad. de divulg. da Casa do Trabalhador - Abril/84
- ACOI Ação Católica Operária - Declaração de Princípios
- Pelo afastamento do perigo nuclear
- Santo Diaz
- 1º Encontro de Favelas do Rio de Janeiro 
- Liga Islâmica Mundial
- Foram mortos continuam vivos
- 2 volumens, Por uma nova ordem Constitucional CNBB 24ª A.G. 1986
- A Participacão dos Cristãos na Política Partidaria - Janeiro 1988
- Quien é Jesus?
- Caminhando para servir.



- Contribuicão para um programa de Ação Sindical Unitária
- IPROS - Inst. de Promoção Social
- SEP/Serviço de Educação Popular - O que é Inflação?
- Como ganhar uma Eleição Sindical fazendo 13 pontos.
- Cantando nossa libertação
- 2 volumens - Cantos - Pastoral do Trabalhador
- Pastoral Operária- Cad. 3 - Constituinte sim ou não
- Assoe. Prof. dos Empregados Domésticos
- Declaração de Princípios - Rev. de vida - da Ação Operária
- O Anticristo
- A Santinha que venceu o demônio
- 2 volumens - Uma bela ( e verdadeira) História de Paulo Fey
- 8 folhetos de dif. organizações
- Vida e memoria de Paulo Fey
- Cantos - Encontro Nac. Leigos - Mariapolis S.P. 7,8,9/8/1987
- Nossos Direitos vêm - Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de

Olinda e Recife
- Docto. de los Obispos Brasilefíos - Marzo / 1982
- M.F.C./Movimento Familiar Cristão - Compromisso Mudança e

Rumos.
- A Peleja do PT contra o bicho Ditadura e o Mostro Capitalismo
- Incasur - Pobres y Clase Obrera
- Mov. e Serviços de Igreja e a Clat.
- O que é Clat/Central Latinoamericana de Trabalhadores - A Central

Sindical Cristã.
- História do Mov. Oper. Sind. no Brasil.
- Carlos Mesters - Bíblia livro feito em mutirão
- Audiencia de su Sant. Juan Pablo II con deleg. de la Clat.
- Ass. Liberdade Mulher - Boletim 4 - Maio / 85.
- Trabalhadores Latino Americanos Pantean a Pablo VI
- Primeiros Passos - Comissão Arquidiocesana da Pastoral do

Trabalhador
- Acción Popular - Febrero - Marzo - Abril 1986.



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 
(CEDIM) 

http://r1.ufrrj.br/cedim/ 

Acesse nosso site e saiba mais sobre nós. 

Dezembro de 2017 

Proibido todo e qualquer uso comercial. 

Facebook: @cedimimufrrj 

E-mail: cedim.ufrrjim@gmail.com

Site: http://r1.ufrrj.br/cedim/

http://r1.ufrrj.br/cedim/
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