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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a analisar as representações de luta de classes presentes 

nas capas do boletim Ferramenta, Informativo da Pastoral Operária da Arquidiocese de 

Vitória (ES). Para a análise, foi realizado a coleta de exemplares disponíveis no acervo 

da Arquidiocese de Vitória e os arquivos digitais disponibilizados no site do Centro de 

Documentação e Pesquisa Vergueiro. Concluímos que o boletim Ferramenta é um espaço 

onde se expressa um grupo de resistência operária que une fortes influências marxistas e 

católicas em um só discurso. Uma voz específica ainda pouco explorada da resistência à 

ditadura militar (1964-1985) no Espírito Santo. 

 

Palavras-chave: ditadura militar; boletim operário; igreja católica; discurso; luta de 

classes. 

 

Introdução 

Embora seja bastante difundida a percepção de que discursos de resistência em 

tempos de repressão possuem objetivos semelhantes, os grupos de oposição costumam 

ter, na verdade, grande diversidade entre si, embora partilhem a característica de defender 

posições político-ideológicas que divergem do regime vigente. Na tentativa de 

aprofundarmos o conhecimento sobre grupos específicos que se inserem nos movimentos 

de resistência do período da Ditadura Militar no Brasil, o presente trabalho busca 

conhecer e analisar a posição política dos operários ligados à Igreja Católica no Espírito 

Santo e sua atuação no campo da comunicação.  
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Para tanto, adotamos como objeto empírico o Ferramenta, um boletim 

informativo da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, por meio do qual um grupo 

de resistência operária de influência marxista e forte vínculo com a Igreja Católica buscou 

atingir os trabalhadores da Grande Vitória.  

A censura e o autoritarismo são características que marcaram majoritariamente os 

anos do regime militar no Brasil. Enquanto as estruturas de repressão perseguiam 

movimentos de cunho social, surge na Igreja Católica um espaço que possibilitaria a 

organização e manifestação de diversos grupos populares: as Comunidades Eclesiais de 

Base e os grupos pastorais. É nesse ambiente que se organiza o boletim Ferramenta, 

criado por membros da Pastoral Operária, com a finalidade de expressar o ponto de vista 

de um grupo que não encontrava voz e representação em outros veículos de imprensa da 

época. 

Segundo relata Azevedo (1982, p. 100), após a perseguição aos sindicatos de 

trabalhadores e duas grandes greves organizadas pelas “comissões de fábricas” de 

trabalhadores das cidades de Osasco e de Contagem, em 1968, o governo militar ocupa o 

cargo de presidência do sindicato oficial, anteriormente ocupado por José Ibrahim, com 

um membro de confiança e apoiador do regime, retirando o apoio do Sindicato Oficial 

aos movimentos grevistas das comissões. É nesse período que, com o apoio de 

intelectuais, jornalistas e artistas que se unem à causa operária, forma-se o Comitê Popular 

da Solidariedade. O período seguinte é marcado por um silêncio, ainda que caracterizado 

pela autora como “não absoluto”. Entre 1973 e 1978, são registradas 34 pequenas ações 

operárias, sendo 21 delas na região da Grande São Paulo (MOISÉS apud AZEVEDO, 

1982, p. 101). Essas pequenas ações foram atribuídas à classe que os cientistas políticos 

e sociólogos do país chamaram de “a nova classe operária”. 

Enquanto o cenário político do Brasil era de repressão ao movimento operário 

organizado, transformações internas da Igreja Católica passam a valorizar a posição dos 

leigos e conceder-lhes voz dentro da igreja, em reuniões nas quais os problemas das 

camadas mais populares da sociedade eram debatidos. Nesse período, surgem as 

Comunidades Eclesiais de Base e novas pastorais populares que, protegidas sob a 

estrutura política fechada e estável da Igreja Católica, impedia a deposição de líderes e 

dava lugar a discursos de oposição ao regime antidemocrático (BETTO, 2011). 

As reuniões das CEB’s traziam como pauta problemas cotidianos dos grupos que 

ali se reuniam, aliando essas questões a momentos de expressão da fé católica em um 
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espaço onde o leigo ganhava voz própria dentro da igreja. Segundo Vescovi (2007), a 

Arquidiocese de Vitória se insere nesse contexto como uma igreja preocupada com a 

causa popular desde sua criação, pelo papa Pio XII, em 1958. A arquidiocese inicia o 

Plano de Pastoral Conjunto em 1966, após a nomeação do bispo-auxiliar D. Luís Gonzaga 

Fernandes.  

A Pastoral Operária na arquidiocese tem início em 1975, sob influências da 

Juventude Operária Católica (JOC, internacional), juntamente com as demais pastorais 

setoriais. Vescovi (2007, p. 34) destaca o alcance popular das pastorais: “A busca era para 

despertar a consciência de classe, analisar criticamente a realidade operária, e ampliar os 

grupos de operários mais conscientes e mais unidos”. Telles (1986) afirma que essa 

modificação foi responsável por aproximar movimentos populares não sindicalizados e 

apartidários de iniciativas sindicais de oposição. 

Nesse contexto, o Ferramenta surge, não apenas como um canal de expressão da 

Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, mas também como um espaço de discussão, 

reflexão e divulgação do movimento operário católico, inserido na luta da “nova classe 

operária”. O boletim, como um reflexo do movimento em que surgiu, sintonizava 

questões ligadas à fé cristã com os debates da luta pela valorização do trabalhador no 

cenário social, político e econômico do país. Dessa forma, além de colocar a causa 

operária como um dever cristão, o boletim buscava ampliar a conscientização sobre o 

cenário político nacional, documentando um movimento de resistência, de influências 

marxistas, justificado pelos preceitos da fé católica cristã ainda sob a influência da 

Teologia da Libertação. 

 

Eram pequenos grupos de cristãos de setores populares que se reuniam 

para momentos de oração e de celebração de sua fé, mas também de 

reflexão sobre seus problemas concretos de trabalho, saúde, educação, 

direitos humanos etc. Havia uma ligação muito profunda entre fé e vida 

concreta, que estaria na base da reflexão latino-americana desses anos, 

em torno à Teologia da Libertação (SOUZA, 2004, s.p).  

 

Em seus anos iniciais, o boletim Ferramenta trouxe um subtítulo auto descritivo 

onde se definia como “Informativo da Arquidiocese de Vitória para o mundo operário”. 

No entanto, a leitura do periódico nos permite pensa-lo como um veículo que assume um 

caráter maior que o exclusivamente informativo. O Ferramenta convoca seus leitores 

para uma luta na qual tem posicionamento claro e justificado em suas matérias. As 

informações expostas são sempre acompanhadas de reflexões e defesas ideológicas da 
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causa operária católica, por ele representada. A informação não é o objetivo principal. 

Posteriormente, o próprio periódico parece perceber a inadequação do termo na sua 

descrição. O número 52, de novembro de 1982, foi o último veiculado com a palavra 

“informativo” no subtítulo. A partir da edição de número 53, em dezembro do mesmo 

ano, o subtítulo passa a ser “Boletim da Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória”.  

O caráter parcial e não predominantemente informativo do Boletim Ferramenta, 

entretanto, não o desclassifica como o veículo que se propõe a ser. Apesar da frase do 

subtítulo caracterizá-lo como informativo, o contexto de sua criação e o público que ele 

se propõe a atingir justificam perfeitamente as características presentes no veículo. Vito 

Giannotti, ao descrever as características do jornalismo operário, cita que este é 

naturalmente ideológico e parcial, pois surge, no mínimo, com um objetivo de unir e 

otimizar o diálogo da classe entre si: “A função de um jornal operário é passar adiante, 

numa corrente cada vez maior, suas ideias, análises, opiniões. Consequentemente, ser 

uma ligação da grande massa de trabalhadores entre si e entre ela e as direções” 

(GIANOTTI, 1998, p.97). O autor também discorre sobre a importância do caráter 

“propagandista” dos meios de comunicação de grupos operários: 

 

Para uma organização política operária, como um sindicato ou um 

partido, fazer propaganda das suas ideias é não só essencial como 

absolutamente vital. Sem propaganda, a organização definha e morre. 

Sem se expandir, a organização proletária perde sua força, torna-se 

inútil. Vira um clube de debate ou um círculo de compadres 

(GIANNOTTI, 1998, p. 47). 
 

Temos, então, o Boletim Ferramenta como um veículo que se justifica em si. Não 

é um veículo informativo, nem imparcial porque não nasce com esse objetivo e não se 

propõe a sê-lo. É um espaço de divulgação e propagação das ideias vindas do grupo ali 

representado, tanto para a consolidação, quanto para a expansão de tais ideias. Um veículo 

cujo contexto cria e justifica a necessidade de que exista e seja exatamente o que é, e 

como é. 

 

Dualidade e representatividade 

As imagens das capas do boletim Ferramenta são uma clara definição do 

posicionamento do periódico e do engajamento do mesmo com a causa operária. 

Recorrendo habitualmente ao humor e à caricatura, ele traz representações do 
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antagonismo entre o operário e o patrão explorador, em um universo no qual seus 

interesses são sempre opostos e estão claramente definidos, embora possam surgir de 

maneira simplista no boletim. As capas onde esse embate se mostra mais claro são as que 

melhor descrevem e resumem a natureza do boletim, bem como seus objetivos.  

Na primeira delas (fig. 1), temos as características de luta contra os patrões 

burgueses e a representação da necessidade de união da classe trabalhadora, o que 

sintetiza bem dois pilares muito importantes para o jornal. A outra capa que se encaixa 

nessa característica dualista (fig. 2) é mais radical ao representar esse embate. Além de 

demonstrar um cabo de guerra entre os operários e um personagem que representa os 

“ricos” (assim descrito com uma tarja presente na imagem), possui também uma legenda 

que destaca que os interesses dos ricos não podem coexistir com os objetivos da classe 

operária: “Não terá dois vencedores”. 

 

 

 

Fig. 1: Boletim Ferramenta Edição N° 29; Maio de 1980  

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa de Vergueiros 
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As imagens aqui analisadas compõem um recorte que inclui as imagens 

disponibilizadas nos arquivos da Arquidiocese de Vitória e do Centro de Documentação 

e Pesquisa de Vergueiros.  

 

 

Das capas disponíveis, foram selecionadas as seis que retratam a imagem do 

trabalhador operário e do patrão em uma situação que remete à ideia de luta de classes. 

Devido à qualidade das imagens, houve preferência pelas imagens do arquivo da CVSP, 

que disponibilizou até a edição de número 30 do jornal. As imagens Fig. 2 e Fig. 3, no 

entanto, foram encontradas apenas no acervo da Arquidiocese de Vitória. Após 

selecionado o recorte, temos como método de estudo das capas uma análise de conteúdo, 

relacionando o conteúdo das capas com as teorias de autores que abordam jornalismo, 

comunicação e as organizações de classes operárias. 

 

Fig. 2: Boletim Ferramenta Edição N° 94; Setembro de 1980 

 Fonte: Acervo da Arquidiocese de Vitória 
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Guerra explícita e declarada 

Percebemos que, ao representar os patrões, as figuras presentes nas capas do 

boletim Ferramenta são a materialização antropomórfica da elite brasileira e dos 

benefícios proporcionados à esta elite pela diferença social resultante do capitalismo. Nas 

capas do boletim Ferramenta, o patrão é o inimigo único e declarado da classe operária.  

 As imagens aqui presentes são, notavelmente, semelhantes com as descritas por 

Raquel de Azevedo (2002, p. 172), em sua análise dos veículos brasileiros da imprensa 

operária anarquista na primeira metade do século XX. Segundo a autora: “o capitalismo, 

por sua vez, expressava a exploração econômica e opressão dos valores de classe, 

apresentando-se graficamente na imagem do gordo patrão burguês”. No boletim 

Ferramenta, as imagens que representam o patrão são encontradas em todas as capas 

englobadas no recorte do presente estudo. Com exceção da capa da edição de número 29 

(figura 1), todas se encaixam em uma figura obesa. 

Fig. 3: Boletim Ferramenta Edição N° 26; Março de 1980 

Acervo da Arquidiocese de Vitória 
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 Em 5 das 6 capas, pode-se perceber a intenção se de retratar o patrão como uma 

pessoa com poder aquisitivo maior que o do funcionário. Nessas cinco capas (fig. 1; fig.2; 

fig. 3; fig. 4 e fig. 6) a roupa é um elemento que destaca o poder aquisitivo do patrão ante 

ao operário. Em algumas dessas capas, mais de um recurso é utilizado para passar essa 

mensagem. Nas capas 23 e 54, estão representadas referências direta à dinheiro, com 

cédulas, moedas e cifrões. Na capa da edição 56, há um balão de mensagem com a palavra 

“Ricos”.  

Cronologicamente, a capa de número 23 (figura 4) é a primeira capa onde a figura 

do patrão burguês e explorador está presente. Como uma espécie de apresentação, é 

também a imagem mais caricata, com traços que explicitam as características da classe 

burguesa, partindo do ponto de vista da classe operária. Na imagem, temos um homem 

forte e grande, que veste uma cartola, roupas muito alinhadas e com um olhar sarcástico. 

A posição das mãos e o sorriso sarcástico demonstram o ar de quem engenha um plano 

cujo objetivo maior está representado nos globos oculares: dois cifrões se encontram no 

lugar das pupilas. Essa edição tratava sobre o projeto de lei que alteraria as leis 

trabalhistas. Para o Ferramenta, os únicos beneficiados com a nova CLT seriam os 

patrões.  
Figura 4: Boletim Ferramenta; Edição N° 23; Dezembro de 1979 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa de Vergueiros 
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Ao representar o trabalhador, no entanto, as figuras encontradas por Azevedo 

(2002; p. 176) nas capas dos jornais anarquistas, diferem ligeiramente das representações 

do mesmo personagem no boletim Ferramenta. Segundo a autora: “As imagens 

anarquistas que visavam representar o trabalhador eram carregadas de estereótipos, 

representando uma vida cheia de privações” enquanto no Ferramenta, quando 

contrapostas ao patrão, a figura do trabalhador é, majoritariamente (4 de 6 capas), a de 

um homem menor e mais humilde, porém sempre com condição de competir com o 

empregador.  

A ideia da possível vitória dos trabalhadores está sempre ligada à união dos 

operários entre si, mesmo que essa ligação não se expresse apenas pela imagem, o que 

reflete diretamente a ideologia operária católica. Essa esperança de vitória se encontra 

explicita nas imagens das capas das edições 26 (fig. 3), 28 (fig. 1), 54 (fig. 6) e 94 (fig. 

2). As capas em que a figura do trabalhador não se opõe diretamente à figura do patrão 

(edição 23; fig. 4), ou não parece ter a possibilidade de vencê-lo (edição 56; fig. 5), são 

casos particulares onde a compreensão da imagem está ligada ao conhecimento do 

contexto da classe operária do momento ao qual a imagem se refere.  

Fig. 5: Boletim Ferramenta; Edição N° 56; Abril de 1983 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa de Vergueiros 
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A primeira (fig. 4), trata da então recém aprovada reforma da CLT, enquanto a 

segunda (fig.5) retrata um possível incentivo de divisão entre a classe, combatido pelo 

Ferramenta. 

A linguagem do Boletim Ferramenta e a comunicação operária  

Uma característica marcante da capa de número 54 (fig. 6) é a simplicidade das 

informações. A capa mostra um diálogo entre dois trabalhadores de braços cruzados e um 

homem que se encaixa na figura do patrão que diz “não há dinheiro” enquanto segura 

uma pasta com dinheiro transbordando.  

 

A referência ao movimento grevista é clara. Ainda assim, o boletim especifica do 

que se trata a imagem em uma “legenda”: “AS GREVES NAS PREFEITURAS”. Embora 

acreditemos que o ponto de vista de Vito Gianotti (1998) demonstre uma generalização 

radical da classe operária, o autor destaca a necessidade dessa linguagem objetiva e 

simplista para superar a diferença que existe entre a utilizada pelos intelectuais e 

jornalistas que escrevem os jornais operários e seus leitores. 

Fig. 6: Boletim Ferramenta; Edição N° 54; Janeiro e fevereiro de 1983 

Fonte: Centro de Documentação e Pesquisa de Vergueiros 
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(...) A ideia básica que está por trás disso é que operário tem sua própria 

língua. Língua moldada por toda sua vida. Seu trabalho e as relações de 

trabalho. Sua vida no ônibus e no bairro. Nessa lista entra a escola que 

frequentou; afinal, tudo o que ele viveu e vive. Esse conjunto de sua 

vida, de sua específica situação de classe, molda o seu verdadeiro 

idioma: o ‘operariês’ (GIANOTTI, 1998, p. 48). 

 

Segundo o autor, quando os jornais criam textos complexos e discussões de difícil 

compreensão, acabam por não conseguir passar a mensagem proposta. Criando conteúdos 

que podem “ser bonitos, corretos gramaticalmente, de excelente conteúdo. Mas são 

escritos em uma língua ‘estrangeira’” (GIANNOTTI, 1998, p. 51).   

Por fim, a atratividade das capas e manchetes também são características 

apontadas como necessárias por Giannotti (1998, p. 97): Segundo o autor, um veículo 

operário precisa ser atrativo porque, “o jornal operário se destina a um público que, de 

antemão, não está interessado em ler. [...]”. Embora o julgamento da atratividade visual 

seja um parâmetro subjetivo, e o afastamento do contexto da época prejudique o 

julgamento das capas “mais atrativas”, é possível perceber que o Boletim Ferramenta 

possui um grande esforço para que suas capas atraiam o público alvo. Na capa da edição 

23 (fig.4), por exemplo, temos uma imagem grande, chamativa e com recursos visuais 

não vistos em outras edições do periódico. As informações trabalhadas no título (“A quem 

serve a nova CLT? ”) formam um conjunto que, apesar de ser bastante didático, desperta 

a curiosidade em quem vê a capa do Boletim.  

Considerações finais 

A partir da análise feita acima é possível perceber que o boletim Ferramenta, 

apesar de ser o canal de expressão de um discurso muito específico, é caracterizado por 

abrigar e unificar uma multiplicidade de discursos. Aqui estão representadas posições 

religiosas características, atribuídas à Igreja Católica e, mais especificamente, à 

Arquidiocese de Vitória, onde surge. Esta por sua vez, também é peculiar, pois está 

ideologicamente posicionada em uma direção contrária àquela institucionalizada na 

Igreja Católica. Souza (2004) cita, além de Vitória, as cidades de Goiás, Crateús e a 

periferia da cidade de São Paulo, como os únicos espaços onde surgem as Comunidades 

Eclesiais de Base com características de resistência ao governo militar.  
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Podemos encontrar no boletim Ferramenta elementos muito semelhantes aos 

jornais operários de influências anarquistas analisados por Azevedo (2002), diferenciados 

apenas por um olhar mais “esperançoso” quanto à possibilidade de vitória da classe 

operária, desde que essa classe se una em prol de um objetivo comum; ao mesmo tempo, 

estão presentes características que Gianotti (1998) considera necessária aos jornais 

operários de influências marxistas em sua análise. Um discurso tão específico e tão plural 

jamais seria encontrado em jornais operários e outros veículos da classe de maior 

circulação. Temos assim um veículo ideológico, que possui como prioridade a 

necessidade de expressão do grupo em que se insere, em detrimento do caráter 

informativo, mas que se justifica em si próprio. O grupo que se expressa no boletim 

Ferramenta jamais teria voz, senão pelo boletim Ferramenta. Nesse contexto, a 

característica não informativa e majoritariamente ideológica do boletim Ferramenta se 

mostra como necessária para a manutenção da classe representada pela Pastoral Operária 

da Arquidiocese de Vitória.  

Aproximando o objeto de estudo ao contexto do panorama político atual, podemos 

perceber que o boletim Ferramenta é, também, o retrato do posicionamento de uma classe 

operária que veio gradativamente adaptando o discurso da luta de classes para um diálogo 

de conciliação de classes, em um processo protagonizado pela Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e, posteriormente, pela Força Sindical, que ficou conhecido como 

“novo sindicalismo”, aproximando os movimentos de resistência dos representantes 

políticos, como já apontava Santana (1999). Esse processo culmina em uma classe 

operária que, agora organizada e institucionalizada, se tornou dependente do poder 

político, resultando ascensão do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República 

em 2002. Como explicam Antunes e Da Silva (2016) as entidades representantes dessa 

classe operária “acomodaram-se muito bem nos aparatos burocrático-ministeriais dos 

governos do PT”.  

Embora em um momento relativamente favorável (se considerado seu poder 

político), essa classe operária parece “adormecer” neste período, enquanto ressurgem as 

forças de correntes ideológicas como o neoliberalismo e o conservadorismo. Ao se ler o 

boletim Ferramenta hoje, tem-se a primeira impressão de estarmos de posse de um veículo 

que fala de uma classe operária radical, extremista, “estereotipada” e que parece estar à 

uma distância temporal maior que a real, tamanha a ausência de representação de tal 

corrente ideológica em nossa sociedade atual, em um curto período de tempo. 
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