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Este trabalho faz parte da pesquisa em andamento para o curso de mestrado 

do Programa de pós-graduação em História Social (PPGHIS) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Tenho por finalidade compreender a intervenção dessa 

instituição no mundo do trabalho no Brasil, através das Campanhas da Fraternidade, 

nos anos de 1964 até 1999. Dentro desse recorte temporal, delimitei as campanhas 

que tratam especificamente da questão social, que são as dos anos de 1964/ 65/ 68/ 

70/ 73/ 76/ 78/ 80/ 83/ 85/ 86/ 91/ 95/ 96/ 99. Meu principal objetivo é compreender 

como o discurso católico, no que se refere à questão social, ao ser adaptado às novas 

conjunturas, termina por incorporar as novas demandas sociais, sem, entretanto, 

modificar sua essência, que por sua vez, contém permanências doutrinárias expressas 

na Rerum Novarum, de 1891, escrita pelo Papa Leão XIII. No caso da hierarquia 

católica brasileira, ela usa as Campanhas para a divulgação das suas diretrizes no 

campo social, adaptando-as, como dito acima, aos novos tempos e aos novos 

acontecimentos. 

Bom, mas o que são as tais Campanhas da Fraternidade? Elas são 

promovidas anualmente pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e 

representam o que a hierarquia da Igreja Católica quer colocar em discussão na 

sociedade. Elas foram uma das conseqüências do Concílio Vaticano II no Brasil. João 

XXIII, já em seu discurso na abertura do Concílio, procurava uma nova forma de 

comunicação com os fiéis, requisitando que a doutrina fosse apresentada de maneira 

acessível, clara, mas fazendo a ressalva de que não era a doutrina que deveria ser 

adaptada, mas sim a sua apresentação. 

No que se refere à criação das Campanhas, a Cáritas brasileirai teve um 

importante papel não apenas na sua criação, mas também na sua divulgação. 

Portanto, vamos tentar entender um pouco de sua história. A Cáritas Brasileira foi 

fundada em 1956 pela CNBB em sua Terceira Assembléia, que foi presidida por Dom 

Helder Câmara. A finalidade inicial era de articular, nacionalmente, todas as obras 

sociais católicas e coordenar o Programa de Alimentos, doados pelo governo norte-

americano através da CNBB.  Esse programa de distribuição de alimentos marcou a 
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concepção de “Desenvolvimento da Comunidade”, que caracterizou a Cáritas, 

sobretudo até os anos 60.                        

Nessa mesma década, a CNBB criou o Plano de Emergência (publicado em 

1962 e vigorando até 1965) que se propunha a renovar a paróquia, os presbíteros, os 

colégios católicos e também de promover a consciência do dever de uma ação social. 

Esse plano foi depois substituído pelo Plano da Pastoral de Conjunto (1966/1970), que 

consistia em um sistema de planejamento nacional das ações pastorais, que também 

ajudou na elaboração e na divulgação das Campanhas.  

A primeira Campanha surgiu no Rio Grande do Norte, durante a Quaresma de 

1962, e no ano seguinte, os bispos, reunidos em Roma para o Concílio Vaticano II, 

decidiram que ela deveria se dar em âmbito nacional, fato concretizado em 1964. De 

início, as Campanhas foram criadas como uma forma de diminuir a dependência da 

CNBB e da Cáritas Brasileira, do Serviço Católico do Bem – Estar (Catholic Relief 

Service)ii, órgão ligado à Conferência dos Bispos dos EUA, em relação aos programas 

de assistência social. Alguns membros da Cáritas brasileira, associada à CNBB, 

procuravam uma maneira de sustentá-la à longo prazo, utilizando recursos próprios. 

Dessa forma, projetaram realizar no Brasil, o que organizações semelhantes faziam na 

Europa e nos EUA: uma atividade dinâmica, realizada em âmbito nacional, em um 

tempo determinado e com arrecadação financeira. O objetivo principal, segundo os 

autores católicos, seria promover a fraternidade cristã, mediante a ajuda aos 

necessitados, por isso o nome de Campanha da Fraternidade.  

As Campanhas surgiram a reboque de uma série de movimentos que estavam 

acontecendo no Nordeste, na década de 60, como a Pastoral de Conjunto, as 

Comunidades Eclesiais de Base, as escolas radiofônicas, o sindicalismo rural, etc. 

Estes movimentos faziam parte da linha adotada pela Igreja na época, de apoio ao 

projeto desenvolvimentista do governo. Elas foram encaradas, inicialmente, como mais 

um desses movimentos, contudo, de caráter mais educativo– evangelizador, além de 

promover arrecadação financeira que de certa forma, livraria um pouco da dependência 

da ajuda das instituições internacionais. Nesse sentido, a formatação das campanhas é 

bem simples. Contam com dois livretos, o manual, onde estão contidas todas as 

orientações das Campanhas, além dos cânticos e instruções para melhor aplicação da 

mesma tanto na missa, quanto nas reuniões dos diversos grupos de leigos. Outro 

livreto é o texto-base, que funciona como um resumo do manual, contendo os 

principais pressupostos deste. 
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Esse esquema segue mais ou menos intacto desde as Campanhas mais 

antigas, com exceção das primeiras à nível nacional, de 1964 e de 1965, cujo material 

eram folhetos, que continham algumas orientações. Os documentos seguem 

majoritariamente a seguinte ordenação: inicialmente, têm-se uma apresentação de 

como as Campanhas tiveram início, como se fosse um pequeno 

histórico. A seguir, vem um texto sobre a importância da Quaresma e o porquê das 

Campanhas serem nessa data, sempre ressaltando seu caráter de evangelização e 

divulgação da fraternidade. Logo, explica-se o porquê do tema e do slogan, baseando-

se em temas significativos para a sociedade daquele momento, em boa parte das 

vezes, seguido por um cronograma das Campanhas anteriores. A seguir, aparecem 

indicações dos documentos da CNBB e das Encíclicas papais das quais foram tiradas 

as diretrizes para o tema. Praticamente em todas as Campanhas, têm-se a referência 

ao método ver-julgar-agir, que define a divisão do texto nos livretos, através da 

contextualização da conjuntura daquele ano, aplicando a esta, conceitos bíblicos e dos 

documentos pastorais, explicitando críticas e sugestões.  

Junto com os manuais e os textos-base, também são divulgados cartazes e 

propagandas na televisão e no rádio. O material é vendido para as paróquias, e a 

distribuição dos cartazes e outros materiais de divulgação, é feita pela 

Cáritas. Contudo, não há obrigatoriedade das paróquias em adquirir esses textos. Com 

esse material em mãos, os padres os repassam para as pastorais e, estas, por sua vez 

têm a tarefa de organizar grupos de discussão entre o laicato para o melhor 

entendimento do tema proposto. 

Traçado esse breve panorama das Campanhas, interessa discorrer 

brevemente sobre o que já foi escrito sobre elas. O que mais intrigou no início da 

pesquisa, ainda na graduação, foi ausência de estudos historiográficos sobre o tema. 

Existe a dissertação de mestrado de Paulo Pereira (2002), que possui um capítulo que 

trata de duas Campanhas, a de 1975 e a de 1985, sob o ponto de vista comparativo, 

visando elucidar as estratégias educativas da Igreja no contato com seus fiéis. O 

trabalho de Ana Maria Quiroga (2004)1, consiste em uma pesquisa realizada para o 

ISER (Instituto Superior de Estudos da Religião). A autora trata as Campanhas da 

Fraternidade comparativamente a outros movimentos e campanhas realizadas por 

entidades não governamentais, e também faz uma análise de seus objetivos gerais e 

da sua estruturação, assim como da arrecadação financeira, referente às Campanhas 
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mais recentes. Inicialmente, a autora procura conceituar o que vem a ser uma 

campanha, que pode obeceder à três lógicas diferentes: a lógica do partido, dos meios 

e a lógica do marketing e da publicidade. As Campanhas da Fraternidade se 

encaixariam em um outro tipo de campanha, onde  

 

“o referente utópico da solidariedade é acionado e os indivíduos e coletividades 

são conclamados a contribuir seja na redução tópica do sofrimento humano, seja 

na construção de medidas de enfrentamento a mais longo prazo”.iii 

 

 Segundo a autora, nesse tipo de campanha, a filantropia, a caridade e o 

assistencialismo perdem a marca fortemente negativa, deixando de ser puros “desvios 

político - ideológicos”. Dessa maneira, “valorizam-se as iniciativas cívicas, inclusive, as 

de efeito imediato, insuficiente e fugaz, e a Campanha traz para a esfera pública temas 

e grupos sociais, tradicionalmente objetos da ação apenas das instâncias assistenciais, 

frequentemente de caráter religioso”.2 Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade 

constituiu um “aggionarmento” da atuação social da Igreja, já que reuniu em uma só 

entidade as esferas da evangelização e da ação solidária. iv 

 Outro trabalho, mas a nível eclesiástico, foi o livro de Eli Araújo (2000), que 

faz um resumo de todas as Campanhas e de como elas começaram, assim como 

transcrição de entrevistas com bispos e leigos sobre a importância desses documentos. 

Os outros textos são escritos por membros da instituição e tem como objetivo repassar 

os ensinamentos das Campanhas ao restante dos fiéis, como é o caso de alguns 

documentos da CNBB.  

No primeiro trabalho, pode-se perceber a ênfase na Igreja como espaço de 

transformação da sociedade e da Igreja se tornando a “voz dos que não tem voz”, 

especialmente no período ditatorial. No entanto, a maioria dos textos é construída sob 

a perspectiva da própria Igreja e tem como objetivo orientar as pessoas a melhor 

compreenderem a escolha do tema e como elas devem utilizar as Campanhas como 

artífices para a evangelização, que sempre deve ser feita em família, pois esta se 

constitui no espaço privilegiado da ação católica. Por ela deve-se pensar a sociedade, 

a fábrica, o mundo do trabalho.  

Ainda de acordo com essa (pequena) bibliografia, as Campanhas podem ser 

divididas em três fases: na primeira, o propósito dos textos estaria na renovação 

                                                
2 Op. Cit. 
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interna da Igreja, auxiliando na conscientização dos cristãos de que deveriam agir 

como uma comunidade. Já numa segunda fase, as Campanhas estariam voltadas para 

a realidade social, com a denúncia de situações e conjunturas injustas, promovendo os 

direitos humanos e a cidadania, não apenas dos católicos, mas também “de todas as 

pessoas de boa vontade”. Em um terceiro momento, elas se orientariam para a 

situação existencial do povo, articulando fé e política, fé e vida. 

Com isso, podemos perceber que as Campanhas tem uma linha 

essencialmente educativa e evangelizadora, sempre baseando seus ensinamentos na 

Doutrina Social da Igreja, e tendo como principal objetivo alertar cada cidadão para sua 

responsabilidade social a partir da proposta evangélica. Assim, a escolha do tema de 

cada Campanha baseia-se em demandas da sociedade e nos planos de pastoral, à luz 

dos documentos oficiais da Igreja. 

Concluindo essa breve exposição, pudemos constatar o seguinte, no decorrer 

da pesquisa: mesmo com essa dita diferenciação entre as fases das Campanhas, os 

primeiros textos, da década de 60 e início dos 70 tinham uma ênfase na aplicação das 

normas do Concílio Vaticano II, e ressaltavam seu caráter inovador, sendo estas as 

soluções apontadas para a questão social: caridade, fraternidade, amor ao próximo. 

Nas seguintes, prega-se que a libertação do homem deve dar-se pela criação de 

estruturas mais justas. Para tanto, deve-se praticar, da mesma forma que nas 

anteriores, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. No final da década de 70 e 

início dos anos 80 começa a aparecer uma tendência ao ecumenismo, com abertura 

para a participação de cristãos de outras denominações, ressaltando o caráter 

comunitário. Dá-se uma grande importância ao desenvolvimento como “novo nome da 

paz”, e as críticas feitas à conjuntura política são tanto contra o comunismo ateu quanto 

ao capitalismo gerador de desigualdades. É desse período a primeira Campanha que 

tem como tema o trabalho, a de 1978, e nesta além da crítica ao sistema econômico, 

também há a cobrança ao Estado para que este fiscalize e crie condições para que os 

trabalhadores possam ter vida e salário dignos. Para esta promoção humana, os 

princípios devem ser os mesmo das outras campanhas, acrescentando-se a ênfase na 

repartição dos bens da propriedade privada em prol do bem comum.  Na década de 90, 

parece haver um maior interesse por temas sociais, inclusive com duas campanhas 

tendo como tema o trabalho, a de 1991 e a de 1999. Nesse período, podemos notar 

críticas ao capitalismo, considerado fonte de injustiças, mas ao mesmo tempo, não há 

sugestão de outro sistema, já que o texto é bem claro quando diz que não cabe à Igreja 
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tomar partido de um outro sistema político, mas sim cobrar do governo vigente a 

solução dos problemas e auxiliar na conscientização das pessoas de seus direitos e 

deveres. Nesse sentido, a principal preocupação dos governantes deveria ser a 

promoção do bem comum, a fraternidade e a caridade, assim como o amor ao próximo. 

A principal sugestão estaria na mudança das estruturas através da mudança das 

consciências, e a partir daí a aplicação de uma economia solidária, que possibilitasse a 

todos viverem dignamente, economia esta que deveria ter como base os princípios de 

fraternidade e caridade. Daí pode-se perceber a inclusão de temas atuais de acordo 

com as conjunturas, mas nunca deixando de enfatizar temas doutrinários, como a 

solidariedade e a caridade.  

Essas são nossas conclusões até o momento. Juntamente com as 

Campanhas, ainda pretendemos analisar as Atas do Conselho Permanentev e do 

CONSEPvi, documentação sobre a CNBB e a Cáritas, e também as Encíclicas papais e 

documentos sobre a Doutrina Social. Mesmo com a análise incompleta da 

documentação, nossa hipótese, até o momento, parece corroborar-se. 

 

 

 

 

                                                
i A Rede Caritas Internationalis tem sede em Roma e abrange todas as Cáritas nacionais, incluindo a 

Brasileira. Ela atua com abertura ecumênica, estabelecendo parcerias com organismos nacionais e 

internacionais pelo resgate dos direitos humanos. A Caritas Internationalis é reconhecida pelo Conselho 

Socioeconômico da ONU como de "status consultivo geral". Informações obtidas no site 

www.caritasbrasileira.org. 

 
ii O Catholic Relief Services foi fundado em 1943 pelos Bispos dos Estados Unidos. Tem uma missão 

especificamente pautada na caridade e no apoio aos pobres, não apenas dos EUA, mas do mundo. 

Conta com o apoio de instituições ligadas à Igreja norte-americana e também com doações de 

empresas. Informações retiradas do site: www.crs.org/. 
iii QUIROGA, Ana Maria. Campanha da Fraternidade: Evangelização e Solidariedade. Pesquisa realizada 

para o ISER (Instituto Superior de Estudos da Religião). Agosto/ setembro de 2004. 

 
v O Conselho Permanente é o conselho de bispos que se reúnem por volta de uma vez ao ano para 

discutir, dentre outros assuntos, qual será o tema da Campanha da Fraternidade. Neste conselho pode 

haver a participação de leigos (a partir de um período mais recente), mas as decisões cabem 

majoritariamente aos bispos.  
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vi O Conselho ou Comissão Episcopal de Pastoral é um órgão executivo que coordena a execução das 

deliberações de ordem pastoral, estando em estreita vinculação com as instituições executivas da 

CNBB. IIN: 2º Plano Bienal de Atividades dos Organismos Nacionais da CNBB (1973/1974). Centro de 

Documentação da CNBB, Brasília.  
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