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À mesa, ao cortar o pão 
o operário foi tomado 

de uma súbita emoção 
ao constatar assombrado 

que tudo naquela mesa 
� garrafa, prato, facão �  

era ele quem os fazia.  
Ele, um humilde operário,  

um operário em construção.  
olhou em torno: gamela  

banco, enxerga, caldeirão  
vidro, parede, janela  
casa, cidade, nação!  

Tudo, tudo o que existia  
era ele quem o fazia.  

Ele, um humilde operário,  
um operário que sabia  

exercer a profissão. 
 

Vinicius de Moraes
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RESUMO 

 

 

 

 

Esta dissertação procurou apreender que consciência, ou consciências, 

formaram as Comunidades Eclesiais de Base � CEBs � com a apropriação das 

orientações da Educação Popular e da Teologia da Libertação durante o Regime 

Militar brasileiro. Entretanto, diferente da maioria dos trabalhos que se voltam a essa 

experiência, o estudo elaborou uma abordagem que as colocaram em prismas 

diversos. Focalizou, inicialmente, o momento histórico e algumas experiências nos 

vinte anos de regime e, em seguida, a Educação Popular e a Teologia da Libertação 

(teoria e prática), objetivando compreender seus projetos político-pedagógicos. A 

reflexão sobre a Educação Popular e a Teologia da Libertação aliada à 

reconstituição histórica do período forneceram o contexto no qual se inseriu a 

análise pretendida: a observação do fenômeno educacional numa perspectiva de 

micro-análise retratando os processos sociais e as experiências vividas para 

conhecer a consciência que emergiu de tal experiência educacional. Neste sentido, 

a pesquisa inferiu, por meio da análise de uma comunidade em particular, que a 

consciência nascida de tal prática foi de curto alcance, uma vez que os sujeitos 

envolvidos nesse projeto conscientizador perceberam apenas a ausência imediata 

de direitos.    

 

Palavras-chave: CEBs; Educação Popular; Teologia da Libertação; consciência. 
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Awareness in ABC (1964 � 1985). São Bernardo do Campo: UMESP, 2007, Master 

Dissertation, 181 p.   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This dissertation aimed to learn  that awareness, has built up the Base 

Ecclesiasts Communities � CEBs � with the appropriation of the orientations of the 

Popular Education and the Theology of liberty during the Brazilian Military Regime . 

However, different from the most works pertinent to this experience, the study has 

elaborated an approach that has put them into several prisms. The focuses, initially, 

the historical moment and some experiences in twenty years of military regime and, 

next, The Popular Education and the theology of Liberty ( theory and practice), 

aiming to understand its politic-pedagogic projects. The reflection about the Popular 

Education and the Theology of Liberty together with the supposed analyzes: the 

observation of the educational phenomenon into a perspective of micro analyzes 

portraying the social process and the experiences lived to know the awareness that 

has emerged from such educational experience. This way, the research has inferred, 

analyzing a particular community , that the awareness raised from such practice was 

short-range, once the involved subjects in the awareness project, could notice only 

the immediate rights absence. 

 

 

Key words: CEBs; Popular Education; Theology of Liberty; Awareness.               

 

 

 

 



 

 

2 

                                                                                                                                                                     
 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................      01 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO, IGREJA E EDUCAÇÃO POPULAR...................................................      08 

 

1.1 Os �Sonhos e as Utopias�..............................................................................      08 

      1.1.1 O Movimento de Educação de Base....................................................       09 

      1.1.2 Os Centros Populares de Cultura.........................................................      11 

      1.1.3 Os Movimentos de Cultura Popular......................................................      13 

      1.1.4 As primeiras experiências em São Paulo.............................................      14 

       1.1.5 As primeiras atuações das teorias freirianas e o golpe de 1964..........      15 

       1.1.6 As primeiras CEBs...............................................................................      19 

1.2 Reação aos sonhos e utopias........................................................................      20 

1.3 A Doutrina de Segurança Nacional................................................................      21 

1.4 O Ato institucional nº 1....................................................................................     22 

1.5 O Ato InstitucionaI nº 2 (AI-2): novos mecanismos de controle......................     26 

1.6 A criação dos Partidos Políticos e o Ato Institucional nº 4..............................     27 

1.7 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL)......................................    29 

1.8 O Ato Institucional nº 5: o golpe dentro do golpe.............................................    31 

1.9 A tortura...........................................................................................................    32 

1.10 O �milagre econômico�...................................................................................    33 

1.11 O Processo de Liberalização.........................................................................    34 

1.12 Novos personagens entram em cena............................................................    38 

       1.12.1 Os Movimentos de Base Eclesiásticos................................................    40 

       1.12.2 O Movimento Sindical..........................................................................    43 

       1.12.3 A luta Armada.......................................................................................   45 

       1.12.4 Os movimentos sociais e a nova noção de cidadania política.............    48 

1.13 A abertura política: o Plano Mestre................................................................    49 

 



 

 

3 

                                                                                                                                                                     
 

CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO POPULAR E TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.................................     57 

 

2.1 A Educação Popular........................................................................................    57 

      2.1.1 Paulo Freire............................................................................................    59 

               2.1.1.1 A Concepção antropológica de Paulo Freire..............................    59 

               2.1.1.2 O Método Paulo Freire...............................................................    63 

               2.1.1.3 O Material Didático.....................................................................    66 

               2.1.1.4 Alfabetização e Conscientização................................................    68 

               2.1.1.5 A consciência e seus níveis........................................................    69 

               2.1.1.6 Refletindo sobre o exposto.........................................................    74 

2.2 A Teologia da Libertação.................................................................................    88 

      2.2.1 Antecedentes históricos.........................................................................     88 

               2.2.1.1 O Concílio do Vaticano II...........................................................     89 

               2.2.1.2  Medellín (1968) e Puebla (1979)..............................................     90 

      2.2.2 A igreja e os movimentos populares......................................................    92 

      2.2.3 A união reflexão crítica e práxis histórica..............................................     94 

      2.2.4 A consciência cristã libertadora.............................................................     97 

               2.2.4.1 A indignação ética......................................................................    97 

               2.2.4.2 A racionalidade sócio-analítica...................................................    99 

                           2.2.4.2.1 A mediação sócio-analítica.........................................     99 

                           2.2.4.2.2 A mediação hermenêutica..........................................    100 

      2.2.5 A teologia da libertação e sua relação política com a práxis.................    101 

      2.2.6 O método libertador: ver, julgar e agir...................................................    103 

2.3 Os Intelectuais................................................................................................    104 

      2.3.1 Os intelectuais na educação popular.....................................................   107 

      2.3.2 Os intelectuais na teologia da libertação...............................................    113 

 

CAPÍTULO III 

A COMUNIDADE ECLESIAL DE BASE NOSSA SENHORA DAS DORES 

VILA PALMARES.................................................................................................   116 

3.1 A opressão exercida.......................................................................................    118 

     3.1.1 A favela...................................................................................................    119 



 

 

4 

                                                                                                                                                                     
 

               3.1.2 A dinâmica da Vila Palmares.........................................................   120 

               3.1.3 A economia....................................................................................   124 

               3.1.4 Inserção no contexto nacional.......................................................   129 

               3.1.5 Resultado dessa estrutura: a opressão.........................................   131 

3.2 A opressão percebida......................................................................................   133 

      3.2.1 Informações recebidas............................................................................  135 

      3.2.2 Ideologia e Valores.................................................................................   136 

      3.2.3 A heurística como pedagogia.................................................................   139 

      3.2.4 A produção de uma consciência............................................................   141 

3.3 A opressão contestada...................................................................................    143 

      3.3.1 As necessidades acrescidas pela conscientização................................   147 

      3.3.2 As mediações interpostas......................................................................   148 

      3.3.3 A organização da base..........................................................................    150 

      3.3.4 O poder produzido.................................................................................    153 

      3.3.5 A desarticulação dos movimentos........................................................     155 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................   157 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA..........................................................................   161 

 

ANEXOS...............................................................................................................   167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

                                                                                                                                                                     
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

Quadro 1: Santo André � Estrutura Industrial 1950............................................................  125    

      

Quadro 2: Santo André � Estabelecimentos Industriais em 1960: segundo gênero..........  127 

 

Quadro 3: Santo André � Estrutura Industrial em 1970......................................................  128 

 

Quadro 4: Santo André � Estrutura Industrial em 1985......................................................  128 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 

                                                                                                                                                                     
 

LISTA DE SIGLAS 

 
 
ABI: Associação Brasileira de Imprensa 

ACO: Ação Católica Operária 

ALN: Aliança da Libertação Nacional 

AP: Ação Popular  

ARENA: Aliança Renovadora Nacional  

CEB: Comunidade Eclesial de Base  

CGT: Confederação Geral dos Trabalhadores 

CNBB: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

COB: Confederação Operária Brasileira 

CPC: Centro Popular de Cultura 

CPV: Centro Pastoral Vergueiro 

CUT: Central Única dos Trabalhadores   

ESG: Escola Superior de Guerra  

FAI: Faculdades Associadas do Ipiranga 

IBAD: Instituto Brasileiro de Ação e Desenvolvimento 

IPES: Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais  

IPM: Inquérito Policial-Militar 

JOC:  Juventude Operária Católica 

MDB: Movimento Democrático Brasileiro  

MEB: Movimento de Educação de Base 

MPC: Movimento Popular de Cultura 

MR8: Movimento Revolucionário 8 Outubro UNE: União Nacional dos Estudantes 

OAB: Ordem dos Advogados do Brasil 

PCB: Partido Comunista Brasileiro 

PC do B: Partido Comunista do Brasil 

Polop: Política Operária 

PP: Partido Progressista 

PSD: Partido Social Democrático  

PTB: Partido Trabalhista Brasileiro 

UDN: União Democrática Nacional 

UEE: União Estadual dos Estudantes 

UNE: União Nacional dos Estudantes 

VPR: Vanguarda Popular Revolucionária



INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

As relações do pesquisador com seus temas, objetos, ou questões de suas 

pesquisas implicam graus muito variados de envolvimento. Particularmente, 

refletindo sobre minha trajetória formativa, procurando �caminhar para mim� � tal 

como propõe Josso (2004) �um caminhar para si� � pensando a formação do ponto 

de vista do aprendente, de mim em interação com outras subjetividades. Encontrei 

minhas primeiras experiências nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) em 

minha adolescência. 

 

A primeira delas vivida no Instituto de Capacitação Profissional São Lucas 

vinculado à CEB São Mateus Apóstolo, que desde a década de 1970 tem sido palco 

de diversas manifestações populares, entre elas, as pertencentes ao Movimento de 

Saúde da Periferia Leste. Nessa comunidade, freqüentei durante um semestre o 

curso de Elétrica Residencial, aprendendo não apenas as noções básicas da 

profissão, mas também, lições de cidadania e amor ao próximo. 

 

Um ano após essa experiência, iniciei como estudante um curso de Mecânica 

e Elétrica Veicular do Centro de Capacitação Profissional Henry Ford, associado às 

obras sociais do Instituto Nossa Senhora do Bom Parto, e novamente, como na 

primeira experiência, tive uma formação profissional e cidadã. Foram dois semestres 

de curso, onde, além das atividades diárias do centro, participávamos de diversos 

eventos e manifestações junto à Pastoral do Menor.  

  

Logo desvinculei-me desse centro e, alguns anos mais tarde, iniciei o curso 

de História, entrando novamente em contado com as CEBs, que passaram a ser 

para mim objeto de análise científica. No entanto, graduando-me em História 

coloquei essas análises de lado para dedicar-me à Filosofia, curso que passei a 

freqüentar, só retomando a análise das CEBs na Pós-Graduação em Educação da 

qual resultou esta Dissertação.   
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Apesar de alguns avanços, entre eles, Nóbrega (1988), é patente a escassez 

de estudos sobre a experiência educacional das Comunidades Eclesiais de Base 

durante o Regime Militar brasileiro (1964-1985). É possível supor, por um lado, que 

tal lacuna, apontada na literatura por diversos autores1, explica-se por 

especificidades associadas às CEBs, de modo geral, agregadas a movimentos de 

contestação, não se dando, assim, a atenção necessária ao seu cotidiano 

pedagógico, suas práticas e conseqüências. Por outro lado, os estudos disponíveis 

ressentem-se do fato de focalizarem ora o fenômeno dos movimentos populares e 

suas matrizes de contestação, ora a pedagogia de Paulo Freire (teoria e prática), ou 

a relação Teologia da Libertação e Educação Popular.  

 

Assim, são raras as análises que questionem os resultados qualitativos da 

experiência educacional das CEBs na existência dos indivíduos que viveram essa 

experiência, ou seja, que indiquem e focalizem determinados grupos e sujeitos antes 

e depois dessa experiência educacional.  

 

É precisamente dessa carência que decorre a idéia-chave do presente 

trabalho: apreender que consciência � ou consciências � formaram as Comunidades 

Eclesiais de Base com a apropriação das orientações da Educação Popular e da 

Teologia da Libertação durante o Regime Militar brasileiro.  

 

Essa opção adveio em primeiro lugar, da literatura, da qual pode-se destacar 

os estudos de Sader (1988) e Martins (1986), que ao analisarem as Comunidades 

Eclesiais de Base as inter-relacionam a dois outros temas: Educação Popular e 

Teologia da Libertação; em segundo, da pesquisa empírica, na qual os sujeitos 

entrevistados apresentaram esses três temas como indissociáveis e necessários ao 

estudo proposto. 

        

Em tal desenho de pesquisa, as maiores dificuldades residiram, inicialmente, 

em reconhecer tais grupos. Não foi tarefa fácil, pois o habitual, ao menos em São 

Paulo, foi a dispersão dos sujeitos para movimentos de contestação ou mesmo o 

desvinculamento da Comunidade onde viveram o processo educacional por 

                                                
1 Vale mencionar, a esse respeito, os estudos de Preiswerk (1997). 
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inúmeros motivos. Atrelado a este fator, foi difícil identificar um conjunto de fontes 

para a análise. 

 

Contudo, é importante ressaltar que tais dificuldades, de certa forma, foram 

superadas, pois foram encontrados vários personagens que viveram esse fenômeno 

educacional na Comunidade Nossa Senhora das Dores2, sem os quais seria 

impossível a realização deste trabalho.  

 

Do mesmo modo, faz-se necessário explicitar que esta pesquisa teve como 

único estudo de caso essa comunidade (considerando-se a amplitude de 

informações coletadas tanto por meio de documentos, quanto por investigações no 

local). 

 

Quanto ao conjunto de fontes, foram encontradas e analisadas diversas 

caixas com documentos referentes à educação popular no Centro de Documentação 

e Informação Prof. Casemiro dos Reis Filho (CEDIC), localizado na PUC-SP. Foi 

possível contar também com o acervo do Museu de Santo André, onde foi 

encontrado significativo material referente à comunidade em questão.                                        

 

Dessa forma, foram analisados os movimentos populares, a pedagogia de 

Paulo Freire e a relação Teologia da Libertação/Educação Popular, focalizando os 

mesmos grupos e sujeitos antes, durante e depois da experiência pedagógica. Tal 

procedimento trouxe a este estudo indagações a respeito dos efeitos que essa 

matriz discursiva exerceu sobre o grupo e seus sujeitos, que foram discutidas 

posteriormente. 

 

A presente pesquisa teve, portanto, como objetivo mais abrangente o estudo 

da experiência educacional das CEBs desde os primeiros anos da década de 1960 

até finais dos anos 1980. Entretanto, diferente da maioria dos trabalhos que se 

voltam a essa experiência, realizou-se uma abordagem que a colocou em prismas 

diversos focalizando, inicialmente, a Educação Popular e a Teologia da Libertação 

(teoria e prática), procurando compreender seus projetos político-pedagógicos; em 

                                                
2 Comunidade situada na Vila Palmares, Santo André, município da Grande São Paulo. 



 

 

4 

                                                                                                                                                                     
 

seguida, ressaltou o momento histórico e algumas experiências nos vinte anos de 

Regime Militar na linha dos estudos desenvolvidos por Paiva (1973) e nas 

concepções encontradas nos trabalhos de Kadt (2003) e Martins (1986). 

 

A reflexão sobre a Educação Popular e a Teologia da Libertação aliada à 

reconstituição histórica do período forneceram o contexto no qual se inseriu a 

análise pretendida, que foi a observação do fenômeno educacional numa 

perspectiva de micro-análise focalizando os processos sociais e as experiências 

vividas, na expectativa de conhecer a consciência nascida de tal experiência 

educacional. 

 

Esta opção ancorou-se no reconhecimento da incapacidade que a 

investigação agregada tem de esgotar a explicação do problema, o qual necessita 

da observação contextualizada no momento histórico atrelado à análise das diversas 

possibilidades de apropriação e execução das idéias libertadoras. 

 

Acender a configuração multifacetada das CEBs exige a multiplicação dos 

patamares de observação. Nesse sentido, foi importante, além de rastrear a prática 

educacional e suas características gerais, penetrar no mundo pedagógico enquanto 

espaço de conscientização, seguindo trajetórias individuais e procurando identificar 

comportamentos, tensões, projetos e possibilidades de conscientização do 

educando e de seu grupo.  

 

Assim sendo, propôs-se a reconstituição da Comunidade Nossa Senhora das 

Dores, recuperando, através de micro-análise a experiência concreta de 

conscientização. 

 

Tendo em vista a possibilidade de apreender que espécie de consciências 

formaram as Comunidades Eclesiais de Base com a apropriação das orientações da 

Educação Popular e da Teologia da Libertação durante o Regime Militar brasileiro, 

foram formuladas duas hipóteses.  

 

A primeira advém da noção de consciência em ambas as doutrinas, que em 

linhas gerais fundamentam-se na possibilidade do sujeito descobrir-se e projetar-se 
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conscientemente no mundo, com suas interpretações e aplicações. Nesse sentido 

observa-se, de um lado, a ideologia dos agentes que atuaram nas experiências 

educacionais das CEBs, o que pode implicar essas diversas interpretações e 

aplicações dos pensamentos; de outro, encontram-se ambigüidades nos próprios 

projetos de consciência das doutrinas para as camadas populares. Assim, a 

possibilidade de apreender a consciência formada pela experiência estaria 

condicionada, por exemplo, às fases do pensamento freiriano ou à interpretação e 

apropriação de seus agentes. 

 

A segunda hipótese emerge da análise histórica do período conhecido pela 

historiografia como Regime Militar. Uma vez que esse período não se resume a uma 

situação histórica estática, mas às diversas situações, o que implica, como sugere o 

Freire (1976) ao afirmar �que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num 

contexto histórico concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não 

necessariamente idêntico a outro contexto� (p. 17), em diversas práticas educativas 

ao longo desses vinte anos, utilizando as mesmas matrizes conceituais. Esta 

hipótese, portanto, está intimamente ligada às diversas conjunturas específicas do 

Regime Militar brasileiro.    

 

Importa salientar que tais hipóteses não se isolam, ao contrário, em conjunto, 

estabelecem uma perspectiva comum: as possibilidades de conscientização, no 

período estudado, foram diversas.   

            

Em um trabalho comparativo Preiswerk (1997) sugere um esquema 

metodológico indagador: o cenário, os atores, suas relações, suas metas. Segundo 

o autor, o número considerável de práticas e teorias variáveis implica na elaboração 

dessas categorias. Desse modo, ele analisa quatro experiências bolivianas variáveis, 

relacionados às características básicas da Educação Popular e da Teologia da 

Libertação (pp. 78-9).  

 

Já Nóbrega (1988), em análise de uma CEB posseira, na fronteira entre a 

Paraíba e Pernambuco, nas proximidades do litoral, estabelece três categorias 

básicas de análise: a opressão exercida, a opressão percebida e a opressão 
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contestada. Tanto o esquema metodológico proposto por Preiswerk (1997) quanto o 

modelo concebido por Nóbrega (1988) aplicam-se às perspectivas deste estudo, no 

entanto, as especificidades do mesmo não foram ignoradas. 

 

Várias pesquisas sobre os movimentos sociais agregados à educação 

popular, entre elas Boll (1992) e Sader (1988), evidenciam a possibilidade da história 

oral como estratégia de pesquisa. Esta linha implica em dar a atenção necessária à 

vertente de pesquisa de cunho empírico, que induz à utilização de uma 

documentação de natureza local mais próxima do viver e do sentir dos agentes 

históricos envolvidos nas CEBs. 

 

Nesse sentido, num primeiro momento, o corpo documental básico constituiu-

se pela documentação armazenada no CEDIC e no Museu de Santo André e, em 

seguida, a investigação focalizou a Comunidade Nossa Senhora das Dores, 

procurando aproximação do viver local, por meio da realização de entrevistas e 

análise dos  documentos.  

 

A tais assentos aplicou-se uma metodologia que possibilitou a construção de 

um banco de dados dos sujeitos, organizações e instituições envolvidas. Procurou-

se agregar a essas fontes primárias a pesquisa de caráter teórico, com vistas a 

alcançar os objetivos do estudo. A partir do exposto, os capítulos foram estruturados 

conforme se demonstra a seguir.  

 

O capítulo I � Estado, Igreja e Educação Popular � traz a conjuntura política 

do período conhecido historicamente como Regime Militar e retrata fatos inerentes 

às iniciativas da igreja católica e educação popular. 

 

O capítulo II � Educação Popular e Teologia da Libertação � aborda os 

conceitos fundamentais da Educação Popular e da Teologia da Libertação 

procurando evidenciar o projeto de consciência em ambas as doutrinas.  

 

O capítulo III � A comunidade Eclesial de Base Nossa Senhora das Dores � 

traz a caracterização e os relatos de experiências vividas na Comunidade Eclesial de 

Base em particular, a comunidade Nossa Senhora das Dores.  
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A partir dessa análise empírica procurou-se apreender que consciência � ou 

consciências � formou essa comunidade com a apropriação das orientações da 

Educação Popular e da Teologia da Libertação.   

 

As considerações finais evidenciam os principais aspectos que o estudo 

possibilitou analisar, apontando os conceitos que tiveram maior significado para  

esta pesquisa. 
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 CAPÍTULO I 

ESTADO, IGREJA E EDUCAÇÃO POPULAR 

 

 

Num tempo página infeliz da nossa história,  
passagem desbotada na memória 

das nossas novas gerações  
dormia a nossa pátria mãe tão distraída 

 sem perceber que era subtraída 
em tenebrosas transações. 

Seus filhos erravam cegos pelo continente,  
levavam pedras feito penitentes... 

 
Chico Buarque e Francis Hime 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a conjuntura política do período conhecido pela 

historiografia como Regime Militar. Não houve, contudo, pretensão de contemplar 

amplamente a temática, pois há que se reconhecer a dimensão da mesma. 

Procurou-se, portanto, sintetizar os principais acontecimentos do período 

relacionando-os às iniciativas da igreja católica e à educação popular. 

 

 

1.1 Os �Sonhos e as Utopias� 

 

 

A partir de 1964 implantou-se no país uma ideologia, a de Segurança 

Nacional, difundida no país sob o slogan �Segurança e Desenvolvimento�. Segundo 

Alves (1987), pode-se compreender a Ideologia de Segurança Nacional como um 

instrumento utilizado pelas classes dominantes para justificar e legitimar a 

perpetuação por meios não democráticos de um modelo altamente explorador de 

desenvolvimento dependente. A autora entende por desenvolvimento dependente, 

com base nos estudos de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto, um processo 

de desenvolvimento caracterizado por situação de dependência baseada num �tripé 

econômico� � capital multinacional, o capital nacional associado dependente e o 

capital do Estado. Dessa forma, o desenvolvimento dependente e os específicos 

internacionais a ele associados são o pano de fundo indispensável à avaliação da 

conspiração civil e militar que derrubou o governo constitucional de João Goulart.  
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Tal conspiração foi conseqüência direta de uma série de tendências que 

vinham ganhando vulto nos anos anteriores. A partir de 1950 aumenta o índice de 

participação popular de setores antes marginalizados; o Programa de Reformas do 

presidente João Goulart acentuou a participação política, crescente desde 1961. 

(ibid) 

 

 A mobilização era intensa, tanto dos partidários de João Goulart como de 

seus opositores. O governo tinha apoio dos sindicatos, da Confederação Geral dos 

Trabalhadores (CGT), da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), dos socialistas e comunistas.  

 

Assim, é possível caracterizar os anos 1960 como a década dos �Sonhos e 

das Utopias�3, de muita efervescência política, com grande mobilização da 

sociedade civil e da esquerda. Dentre outros, podem ser ressaltados os seguintes 

movimentos: Movimento de Educação de Base (MEB), Centro Popular de Cultura 

(CPC) e MPC: Movimento Popular de Cultura (MCP); merecem destaque, também, 

as primeiras CEBs que surgiram nesse momento. 

 

 

1.1.1 O Movimento de Educação de Base 

 

 

Ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil � CNBB � e financiado 

pelo Governo Federal, em funcionamento desde 1961, o Movimento de 

Alfabetização de Base, encontrou suas origens em duas experiências de �educação 

radiofônica� empreendidas no nordeste brasileiro pela arquidiocese de Natal e 

Aracaju (Beisiegel, 1974, p. 158), começou a caracterizar-se como um movimento de 

cultura popular, desenvolvendo uma metodologia própria, a partir do segundo ano, 

momento em que a proposta de criação do movimento, pretendia oferecer à 

população rural oportunidade da alfabetização num contexto mais amplo de 

educação de base �buscando ajudar na promoção do homem rural e em sua 

                                                
3 Esta expressão foi baseada no texto elaborado com a finalidade de subsidiar os representantes de organizações 

e entidades de assessoria à Alemanha e à  Áustria em 1994, depositado no CEDIC na pasta de Educação Popular 

nº 2. 
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preparação para as reformas básicas indispensáveis, tais como a reforma agrária�. 

(Paiva, 1973, p. 240) 

 

Apesar do MEB pretender responder às perguntas mais abstratas sobre as 

questões humanas, ele também colocava entre seus objetivos oferecer respostas às 

questões relativas ao comportamento social e ao trabalho: �o trabalho humano e sua 

história, trabalho e capital, organização e nobreza do trabalho, consciência 

profissional e de classe sindicalização� (ibid., p. 241). Conforme o trabalho se 

desenvolvia e difundiam-se novas idéias sociais cristãs, o MEB iniciava seu papel, 

seu objetivo e seus métodos, concluindo, no I Encontro de Coordenadores realizado 

em dezembro de 1962, que a educação deveria ser considerada como comunicação 

a serviço da transformação do mundo.  

 

A partir de então, o MEB redefiniu seu papel, como movimento engajado com 

o povo no processo de mudança social, acreditando na promoção humana como 

intimamente ligada à preparação para a participação na vida econômica, social e 

política do país por meio da conscientização. 

 

Assim, uma educação autêntica para o MEB, era aquela que deixava de ser 

meramente integrativa, para ser criadora, situando o educando na plenitude de seu 

papel de sujeito da cultura. Era portanto,  uma educação que visava a ação e 

preparava o homem para a interferência. Por isso, seu trabalho educativo objetivava 

a conscientização, a mudança de atitudes e a instrumentalização das comunidades. 

 

Entretanto, diante dos acontecimentos de 1964, suas atividades diminuíram 

e sua orientação sofreu alterações. A intervenção militar acarretou imediatamente o 

fechamento ou a paralisação momentânea das atividades de muitas escolas do 

MEB. Nesse contexto, a entidade passou a sofrer restrições federais quanto ao 

financiamento e foi obrigada a mudar sua orientação, e a politização foi substituída 

pela cristianização, até poder voltar a receber apoio oficial e integrar-se 

posteriormente no programa nacional lançado pelo governo em 1970.       
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1.1.2 Os Centros Populares de Cultura 

 

Ligado à UNE, surgiu no Rio de Janeiro, em 1961, o primeiro Centro Popular 

de Cultura � CPC � colocando à ordem do dia a definição de estratégia para a 

construção de uma cultura nacional, popular e democrática. Atraindo jovens 

intelectuais os CPCs tratavam de desenvolver uma atitude conscientizadora junto às 

classes populares. Um novo tipo de artista, �revolucionário e conseqüente�, ganhava 

forma. Empolgados pelos ventos da efervescência política, os CPCs defendiam a 

opção pela arte revolucionária, definida como instrumento a serviço da revolução 

social (Hollanda e Gonçalves, 1982). Foram revelados, entre outros, os teatrólogos 

Paulo Pontes e Oduvaldo Viana Filho e músicos como Carlos Lyra.         

 

 Parte da juventude acreditava e se empenhava, com o maior entusiasmo, 

numa forma peculiar de engajamento cultural diretamente relacionado com as 

formas de militância política. A efervescência política e o intenso clima de 

mobilização que experimentavam no dia-a-dia favoreciam a adesão de artistas e 

intelectuais ao projeto revolucionário.  

 

Trabalhando diretamente com as massas os CPCs encenavam peças em 

portas de fábricas, favelas e sindicatos; publicavam cadernos de poesia vendidos a 

preços populares e iniciavam a realização de filmes autofinanciados. O CPC do Rio 

de Janeiro, por exemplo, no ano de 1962 produziu as peças teatrais Eles não usam 

black-tie e A vez da Recusa; o filme Cinco Vezes Favela, a coleção Cadernos do 

Povo e a série Violão de Rua; promoveu, ainda, nos anos seguintes, cursos de 

teatro, cinema, artes visuais e filosofia.      

 

Essas atividades ecoavam em todo o país, através dos CPCs que foram 

criados em diversas regiões. Os CPCs que foram sendo fundados, muitas vezes, 

divergiam da orientação do CPC da UNE quanto ao papel da alfabetização e à 

própria orientação teórica do movimento em relação à cultura popular. 

 

 

Somente no final de1963, o CPC da UNE pensou em cuidar também do 

problema da alfabetização, chegando a levantar a possibilidade de 

organização de uma Universidade de Cultura Popular que atuaria através 
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de aulas por correspondência com material didático vendido nas bancas de 

jornais. Em compensação, outros CPCs, como o de Belo Horizonte, 

enfatizaram o programa de alfabetização, chegando a elaborar material 

didático próprio. (Paiva, 1973, p. 233) 
 

 

O discurso nacionalista e populista que fundamentava a ação política e 

cultural da esquerda no pré-golpe passou a ser discutido e a sofrer reformulações 

definindo novas táticas de atuação. Depois de 1964 já eram evidentes certas 

diferenças de concepção em relação ao projeto um tanto conteudista da arte 

revolucionária do período Goulart.    

 

Segundo Hollanda e Gonçalves (1982), dois movimentos talvez tenham 

conduzido com especial significação a linha evolutiva do processo cultural nesse 

período: o Cinema Novo e o Tropicalismo. O primeiro, assumindo um papel de frente 

no campo de reflexão política e estética, expressaria de forma radical as 

ambigüidades que dilaceravam a prática política do intelectual em nossa história 

recente. O segundo, catalisando as inquietações e impasses da situação pós-64, iria 

fazê-las explodir num movimento de renovação da canção popular que arrombaria a 

festa, abrindo novas possibilidades criativas para a produção cultural.       

 

Em linhas gerais, ao que parece, os centros populares de cultura, com seu 

caráter conscientizador, procuravam intervir no processo de escolha dos indivíduos, 

elucidando os diversos caminhos, como se pode observar nas palavras de Diegues 

(apud Hollanda e Gonçalves, 1982) referindo-se às preocupações centrais dos 

CPCs: 

Estamos preocupados em transformar consciências, não levá-las a uma 
forma de entorpecimento. Transformá-las profundamente, leva-las a novas 
formas de raciocínio (no caso do cinema até formas visuais de raciocínio) 

condizentes com sua situação de classes novas (p. 39, parênteses do 

autor).  
 

 

Assim, preocupado com o povo e sua cultura, os CPCs, enquanto existiram, 

tiveram importante atuação no campo da Educação Popular, disseminando a arte 

como instrumento libertador das massas populares.           
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1.1.3 Os Movimentos de Cultura Popular 

 

 

Em menor escala que os CPCs, os Movimentos Populares de Cultura também 

se multiplicaram pelo país, com origem a partir do MPC de Recife, também criado 

em maio de 1960 e ligado à prefeitura da cidade. Nascido da iniciativa de estudantes 

universitários, artistas e intelectuais que se aliaram à prefeitura da capital para 

combater o analfabetismo e elevar o nível cultural do povo, o movimento pretendia 

encontrar uma fórmula brasileira para a prática educativa ligada às artes e à cultura 

do povo. Suas atividades estavam fundamentalmente voltadas para a 

conscientização das camadas populares. A fórmula foi encontrada no próprio 

contato com o povo, quando as atividades do MPC começaram a se diversificar, 

atuando, além das atividades educativas sistemáticas destinadas à alfabetização e 

educação de base, em diversas expressões artísticas. Pretendiam compreender a 

cultura popular, interpretar aquilo que tivesse de mais específico e significativo para 

a cultura do povo, valorizando-a. (Paiva, 1973, pp. 236-7) 

 

Valorizar as formas de expressão do povo e estimular o desenvolvimento de 

sua capacidade de criação funcionava no MPC como a própria condição de diálogo 

entre intelectuais e o povo.�A Intelectualidade participante devia libertar-se de todo 

espírito assistencialista e filantrópico e, sem querer impor seus padrões culturais, 

procurar aprender com o povo através do diálogo�.(ibid., p. 237) 

Procurava-se, assim, a autenticidade da cultura nacional, a valorização do 

homem brasileiro, a desalienação de nossa cultura, formando uma consciência 

política e cultural que preparasse o povo para a efetiva participação.  

 

Com base nessas premissas, o MPC pernambucano desenvolveu suas 

atividades a partir de 1960. No entanto, diferentemente dos CPCs, desenvolviam 

atividades mais amplas e sistemáticas que tinham a alfabetização e a educação de 

base como um de seus pilares. Assim, exerceu uma grande influência sobre o 

movimento educativo do período. Suas idéias e suas práticas difundiram-se por todo 

o país, influindo inclusive sobre os CPCs, que começaram a rever suas formulações 

teóricas. Além disso, o MPC pernambucano representou uma etapa importante no 

desenvolvimento das idéias que estarão presentes na teorização e na metodologia 
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elaborada por Paulo Freire, colaborador do movimento nos dois primeiros anos de 

funcionamento.  

 

 

1.1.4 As primeiras experiências em São Paulo 

 

 

Segundo Beisiegel (1974), o método Paulo Freire foi introduzido no estado de 

São Paulo por grupos estudantis da �esquerda cristã� integrados na União Estadual 

dos Estudantes � UEE. As primeiras informações a respeito dos trabalhos de 

desenvolvimento no Recife sugeriam às lideranças desses grupos a conveniência da 

adoção do novo método. �Contatos mantidos com o próprio Paulo Freire e com 

outros estudantes e professores já informados sobre as características do método, 

vieram a reforçar as impressões iniciais�. (pp. 171-2) 

 

A UEE iniciou então, o planejamento de uma experiência piloto de 

alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire, em Vila Helena Maria, no 

Município de Osasco. A experiência foi organizada e coordenada por um grupo de 

estudantes, vinculados à UEE da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

Apesar das tarefas de implantação e execução do programa terem sido de 

responsabilidade dos grupos estudantis, sabe-se que o governo federal concorreu 

financeiramente para custear as despesas de treinamento de pessoal e de acusação 

de material. Assim, segundo Manfredi (1978), justifica-se a participação do Centro 

Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo (CRPE) como entidade 

fornecedora de assessoria técnica aos agentes do movimento, durante as fases 

iniciais de elaboração dos instrumentos para a pesquisa anterior ao início do período 

de alfabetização, e à organização do curso de treinamento de monitores com a 

participação de Paulo Freire e sua equipe. 

 

O período anterior à implantação dos círculos de cultura, quando se 

realizaram as pesquisas necessárias para a obtenção do universo vocabular, 

ocorreu de março a agosto de 1963. Os primeiros trabalhos de alfabetização foram 

iniciados em setembro e se prolongaram até novembro desse mesmo ano.  
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A alfabetização teria sido iniciada com a abertura de nove círculos de 

cultura, atendendo aproximadamente a 240 adultos e adolescentes. No 
término da primeira fase, foram alfabetizados 163 educandos, o que indica 

um índice de aproveitamento de 67,9% contra um índice de evasão que 

atingiu a porcentagem de 32,1%. (Manfredi, 1978, p.127) 
 

 

Finalizada a primeira fase, um grupo de universitários ligados ao Movimento 

de Cultura Popular de São Paulo empenhou-se em dar continuidade aos trabalhos 

educativos, dado o significativo manifestado pelos círculos de cultura. Esse Interesse 

por parte dos alfabetizandos propiciou a motivação para que aquele grupo 

começasse a se preocupar com a segunda fase, que permitiu dar prosseguimento 

ao processo de conscientização e à possibilidade de ampliar o atendimento aos 

semi-analfabetos que não tinham participado da etapa inicial. No entanto, esses 

trabalhos da segunda fase tiveram uma curta duração: funcionaram apenas durante 

um mês, depois os participantes dos círculos se dispersaram. (ibid) 

 

 

1.1.5 As primeiras atuações das teorias freirianas e o golpe de 1964 

  

 

Como uma das numerosas formas de mobilização de massas adotadas no 

Brasil, a partir da crescente participação popular por meio do voto, o movimento de 

Educação Popular começou a promover a alfabetização segundo o método Paulo 

Freire por volta de 1962 no Nordeste brasileiro, uma das regiões mais pobres do 

país. Como os resultados obtidos impressionaram profundamente a opinião pública, 

decidiu-se, com apoio do Governo Federal, aplicar o método em todo o território 

nacional. Dessa forma, entre junho de 1963 e março de 1964, foram realizados 

cursos de coordenadores na maior parte das capitais dos estados brasileiros (no 

estado da Guanabara inscreveram-se mais de 6.000 pessoas; igualmente foram 

criados cursos nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Sergipe e 

Rio Grande do Sul, que agrupavam várias milhares de pessoas). O plano de ação de 
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1964 previa a instalação de 20.000 círculos de cultura, capazes de formar no mesmo 

ano, por volta de 2 milhões de alunos. (Freire, 1979a) 

 

No entanto, com o golpe de 1964 os grupos reacionários não quiseram 

entender que um educador católico se fizesse representante dos oprimidos. 

Preferiram acusar Paulo Freire de idéias que não eram as suas e atacar o 

movimento de democratização da cultura, no qual percebiam o germe da rebelião, 

baseando-se no fato de que uma pedagogia de liberdade é, por si só, fonte de 

rebeldia. Acusaram a formação consciente das massas de apresentar os sintomas 

de uma perigosa estratégia de subversão.  

 

Não só detiveram todo o esforço feito no campo da Educação Popular, mas 

também levaram Paulo Freire à prisão por cerca de 70 dias (com muitos outros 

comprometidos pelo mesmo esforço), onde foi submetido durante quatro dias a 

interrogatórios que continuaram depois no Inquérito Policial-Militar � IPM � do Rio de 

Janeiro. Assim Freire (1979a) comentou o fato: 

 

 

Na maior parte dos interrogatórios a que fui submetido o que se queria 

provar, além de minha� ignorância absoluta �(...) era o perigo que eu 

representava. 
Fui condenado como um �subversivo internacional�, um �traidor de Cristo e 

do povo brasileiro�, �Nega o senhor � perguntava um dos juizes � que seu 
método é semelhante ao de Stalin, Hitler, Perón e Mussolini?� ; �Nega o 

senhor que com seu pretendido método quer transformar bolchevique o 

país?...� 
O que aparecia muito claramente em toda essa experiência, de que saí 

sem ódio nem desesperança, era que uma onda ameaçadora de 

irracionalismo se estendia sobre nós: forma ou distorção patológica da 

consciência ingênua, perigosa ao extremo por causa da falta de amor que 

a alimenta, por causa da mística que a anima. (p. 16, grifos do autor) 
 

                

Embora, em conseqüência do golpe de Estado, o Movimento de Educação 

Popular não tenha podido realizar o conjunto de seu primeiro plano nacional, por 

meio de protestos de grupos oligarcas, do Nordeste em particular, pode-se entrever 

a evolução do processo político, que resulta num imediato e violento choque eleitoral 

em certos setores tradicionais. 
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O projeto de Getúlio Vargas, que considerava como eleitores todas as 

pessoas inscritas nos Organismos da Presidência Social, foi objeto de graves 

críticas por parte de setores reacionários. Se naquela situação não era possível 

restabelecer a �república oligárquica�, ao menos era indispensável conter o processo 

de extensão da participação popular, limitá-la por todos os meios e com todos os 

argumentos imagináveis, especialmente opondo-se à extensão do direito de voto 

para o conglomerado de analfabetos. A significância da participação das camadas 

populares nos processos políticos desde sempre assustou a elite opressora que 

temia a perda de seus privilégios. 

 

Nas localidades mais pobres do país é particularmente mais sensível a 

importância política da exclusão dos analfabetos. Um exemplo eloqüente foi a vitória 

de Miguel Arraes como governador de Pernambuco em 1962. Arraes, líder popular 

em primeiro plano, apoiado pelas massas urbanas, triunfou no Recife, a capital do 

Estado, mas foi derrotado no interior do Estado, onde o eleitorado era composto pela 

pequena burguesia dos grandes proprietários e famílias notáveis.
4 

 

A Educação Popular constituía uma ameaça real para a sustentação da 

antiga situação. Se colocado em prática, o plano para 1964 iria permitir o aumento 

no número de eleitores em varias regiões do país. Outro fator implicante é o caráter 

conscientizador da pedagogia freireana, que não só converte o analfabeto em um 

eleitor passível de manipulação, mas em um sujeito pronto a escolher o que é 

melhor para si e para seu grupo. Freire (1979a) refere-se da seguinte forma à 

questão: 

 

 
Todos sabemos o que pretendem os �populistas� � no Brasil, como em 
qualquer outro país da América Latina � pela mobilização das massas: um 

homem é igual a um voto. E aí se enraíza todo o problema, porque, de 

acordo com a pedagogia da liberdade, preparar para a democracia não 

significa somente converter o analfabeto em leitor, condicionando-o às 

alternativas de esquema de poder existente. Uma educação deve preparar, 

ao mesmo tempo, para um juízo crítico das alternativas propostas pela 

elite, e dar a possibilidade de escolher o próprio caminho. (p. 20) 
 

 

                                                
4 Mais detalhes em Freire (1979a). 
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Em geral, os alunos formados nos círculos de cultura são mais exigentes 

entre os líderes populistas, vêem mais nitidamente a diferença entre as promessas 

feitas às massas e sua realização efetiva.   

 

Assim, não somente por suas idéias, mas, sobretudo, por querer fazer da 

liberdade do homem o sentido exato de sua ação, Paulo Freire foi perseguido e 

exilado. Existe uma coerência fundamental entre seus princípios e sua ação de 

educador. Sua concepção de educação pode ser uma abertura para a história 

concreta e não uma simples idealização de liberdade. 

 

No entanto, mesmo perseguidas as idéias de Paulo Freire não foram extintas, 

caíram na ilegalidade, sendo difundidas, de modo geral, pelas Comunidades 

Eclesiásticas de Base, alfabetizando pessoas carentes de consciência e de 

esperança, levando-as a pensar um novo mundo e buscar transformar as relações 

sociais.    

 

Nessa perspectiva, Sader (1988) chama a atenção para o ano de 1971, 

quando constituíram-se equipes de Educação Popular na periferia sul de São Paulo 

segundo o método Paulo Freire.  

 

O padre Giorgio Calegari, que havia sido preso com militantes de esquerda, 

ao ser libertado criou o Centro Pastoral Vergueiro com o objetivo de resgatar a 

memória de lutas e iniciativas populares, organizando-se aí um arquivo para 

subsidiar os movimentos que seguissem, constituindo-se, assim, um núcleo de 

Educação Popular reunindo padres, seminaristas, estudantes, militantes de 

esquerda que buscavam incorporar o �povo� numa resistência ao regime.  

 

Paralelamente, na paróquia da Vila Remo, onde estava outra agente pastoral, 

Irma Passoni, uma comissão conciliar procurava coordenar as atividades pastorais 

de 80 paróquias da região sul e iniciava também a alfabetização segundo o método 

Paulo Freire. 
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1.1.6 As primeiras CEBs 

 

 
A questão da origem das CEBs encontra-se ainda hoje bem fragmentada. As 

interpretações a esse respeito referem-se, em regra, às questões prévias que 

corroboram com o surgimento das CEBs no Brasil. Isto é, �trata-se de elementos 

explicativos que situam as comunidades no contexto amplo de sua história�. 

(Teixeira, 1987, p. 20) 

   

Nesse âmbito, a historiografia, ao traçar os elementos explicativos da gênese 

das CEBs no Brasil, constata duas vertentes sobre sua emergência. A primeira 

delas, refere-se ao contexto sociocultural e eclesial brasileiro, enquanto a segunda, 

referente ao contexto eclesial mais amplo, diz respeito principalmente às 

motivações, como já observamos, do Concílio do Vaticano II e reforçadas em 

Medellín e Puebla. (Teixeira, 1987) 

 

Neste momento, o estudo traz para a discussão apenas a primeira delas, 

sendo que a segunda será vista mais adiante neste capítulo contextualizada no 

momento histórico de sua emersão. Nesta primeira vertente evidenciam-se as 

experiências pastorais, vinculadas ao acelerado processo de renovação das igrejas 

e à efervescência política e social das décadas de 1950 e início dos anos 1960, 

como também, �o movimento popular em sua fermentação social e �os apelos do 

sombrio contexto histórico� � (ibid.,  p. 19, grifos do autor). 

 

Ruiz (1997), nessa perspectiva, chama a atenção para o fato de que vários 

autores, levados pela necessidade de encontrar um momento inicial ou eventos 

fundacionais das CEBs no Brasil, elevavam experiências particulares, como foi a 

experiência das conquistas particulares de Barra do Piraí, em 1956, ou o chamado 

movimento da Diocese de Natal, em 1958.  

 

Contudo, essas entre outras experiências que já trazem as características 

essenciais do que posteriormente se convencionou chamar Comunidade Eclesial de 

Base, devem ser entendidas como gênese das CEBs no Brasil, o marco cronológico 

do qual é possível compreender seu surgimento uma vez que a crise da formação 
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social capitalista dos anos 1960 e esse conseqüente movimento popular 

conquistaram progressivamente parcelas significativas da igreja brasileira e, 

conseqüentemente, geraram um questionamento contundente à mentalidade da 

neo-cristandade5, até então majoritária e predominante na igreja da América Latina. 

Os movimentos de jovens6 não podiam separar a formação religiosa da formação 

política e além do mais, a convivência com as classes subalternas levam-nos à 

percepção de que a hierarquia da igreja, de modo geral, aliava-se aos opressores 

detentores do poder. (Pucci, 1984) 

 

 

1.2 Reação aos sonhos e utopias 

 

 

Essa rápida organização da classe trabalhadora e a manifestação de seus 

interesses assustaram as classes mais altas, gerando uma contradição de 

interesses irreconciliável pelas instituições da democracia formal que se mostravam 

cada vez mais incapazes de resolvê-la. 

 

 Foi em reação a este tipo de crise que as classes clientelísticas 

desempenharam um papel decisivo na criação e desenvolvimento de uma forma 

autoritária de capitalismo de Estado que foi levada a efeito através de instituições 

civis de fachada, em especial o Instituto Brasileiro de Ação e Desenvolvimento 

(IBAD) e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES). A necessária justificação 

ideológica imposta através da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento 

ministrado na Escola Superior de Guerra (ESG), foi instrumento importante para a 

perpetuação das estruturas de Estado destinadas a facilitar o desenvolvimento 

capitalista associado dependente. As origens da ideologia de segurança nacional 

vincularam-se às teorias geopolíticas, ao antimarxismo e às correntes conservadoras 

do pensamento social católico.  

 

                                                
5 Segundo Pucci  (1984) a mentalidade da neo-cristandade foi o resultado direto da adaptação da igreja ao modo 

de produção capitalista, em substituição à mentalidade da cristandade própria dos compromissos da igreja com a 

aristocracia feudal.   
6 Entre eles Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica. 
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Com o advento da Guerra Fria, elementos da teoria da guerra total e do 

confronto inevitável das superpotências incorporaram-se à ideologia de segurança 

nacional na América Latina. Tendo como forma específica assumida o 

�anticomunismo�, os latino-americanos preocupados com o crescimento de 

movimentos sociais das classes trabalhadoras, enfatizavam a ameaça da subversão 

interna e da guerra revolucionária. (Alves, 1987)   

 

 

1.3 A Doutrina de Segurança Nacional 

 

 

A Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento formulada pela ESG, 

em colaboração com o IPES e o IBAD, teve início com uma teoria de guerra; seus 

conceitos abrangem vários tipos de guerra: guerra total; guerra limitada e localizada; 

guerra indireta ou psicológica; guerra subversiva ou revolucionária. A guerra total 

baseia-se na estratégia militar da Guerra Fria, que define a guerra moderna como 

total e absoluta, podendo assumir diversas formas, entre elas, as guerras limitadas 

ou localizadas, pelas quais as duas superpotências medem suas respectivas 

capacidades de controlar determinados territórios.  

 

Tais guerras geralmente são politicamente declaradas, concebidas como uma 

guerra de agressão externa, combatida entre Estados. A guerra não declarada, por 

outro lado, é uma guerra de agressão indireta, definida pelo manual da ESG como 

guerra de subversão interna. Este conceito  abrange a: 

 

 

Guerra Insurrecional: conflito interno em que parte da população armada 

busca a deposição de um governo; 
Guerra Revolucionária: conflito, normalmente interno, estimulado ou 

auxiliado do exterior, inspirada geralmente numa ideologia, e que visa à 

conquista do poder pelo controle progressivo da nação. (Alves, 1987, p. 
37). 

               

De acordo com a Escola Superior de Guerra a maior preocupação do terceiro 

mundo deve ser com a guerra revolucionária, pois a URSS, por exemplo, sempre 

considerou esta a maneira mais eficaz de levar a efeito seu projeto que dependia do 
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controle dos países do primeiro mundo. Nesse sentido, o principal para o Estado, no 

combate à estratégia indireta do comunismo, consiste em que, potencialmente, o 

inimigo está em toda parte, tornando-se suspeita toda a população. Assim, contra os 

inimigos internos monta-se um aparato repressivo e uma rede de informações para 

detectá-los, o que põe em risco os Direitos Humanos. (Alves, 1987)  

 

O segundo elemento importante na Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento é a maneira de encarar o lugar específico do Brasil no contexto 

internacional, com base nos estudos geopolíticos do General Golbery de Couto e 

Silva, Geopolítica do Brasil. Estes estudos sustentam que o destino do Brasil é 

determinado por suas condições geográficas, onde a América Latina é de decisiva 

importância no quadro das alianças ocidentais, especialmente para os Estados 

Unidos, e no interior da América situa o Brasil como o país mais importante. Assim, 

acreditam num destino manifesto para o Brasil, em seu potencial para alcançar uma 

posição de superpotência. (ibid) 

 

A autora acrescenta ainda o terceiro elemento da Doutrina de Segurança 

Nacional é o relativo ao desenvolvimento econômico, pois não pode haver 

segurança sem este; considerando que o subdesenvolvimento é particularmente 

vulnerável à estratégia interna do inimigo comunista, uma estratégia conta-ofensiva 

possível consiste, assim, em promover rápida arrancada do desenvolvimento 

econômico para obter o apoio da população. Para o aumento da indústria o modelo 

considerado mais desejado para a industrialização é o capitalista, tanto que 

analisadas as críticas marxistas chegam à conclusão de que Marx estava errado.  

 

 

1.4 O Ato Institucional nº 1 

 

 

Na manhã de dois de abril de 1964 foi realizada uma sessão extraordinária no 

Congresso Nacional para declarar vaga à Presidência da República e até que o 

novo presidente não tomasse posse, o presidente da Câmara dos Deputados 

assumiria o cargo. 
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O alto comando da revolução deu ao público uma série de declarações 

anunciando o programa do novo governo. A junta militar prometia restaurar a 

�legalidade�, reforçar as �instituições democráticas ameaçadas� e restabelecer a 

�composição federativa da nação�, rompendo com o poder excessivamente 

centralizado do governo federal e devolvendo os poderes aos Estados. Prometia, 

sobretudo, �eliminar o perigo da subversão e do comunismo�, e punir os que, no 

governo, haviam enriquecido pela corrupção. A colisão civil e militar pediu o apoio da 

população e justificou seus atos com base nesse programa. No entanto, as medidas 

contra os �inimigos internos� entraram em conflito com os objetivos declarados. 

(Alves, 1987, p. 53) 

 

As bases legais do Estado de Segurança Nacional são impostas pelo Ato 

Institucional n°1, redigido em segredo e assinado na tarde de nove de abril de 1964. 

Destinou-se, segundo seu próprio preâmbulo, a assegurar ao novo governo a ser 

instituído, os meios indispensáveis à obra da reconstrução econômica, financeira, 

política e moral do Brasil. O Ato Institucional surpreendeu os que haviam apoiado a 

intervenção dos militares na crença de que sua intenção era restaurar a democracia, 

rompendo o apoio tácito da coalizão civil-militar, dando origem à �dialética Estado/ 

Oposição�. (ibid, p. 55) 

 

O Ato limitou os poderes do Congresso Nacional e suspendeu 

temporariamente as garantias de imunidade parlamentar, dando ao Executivo o 

poder de cassar sumariamente os mandatos de representantes governamentais de 

qualquer nível; continha também outras medidas de controle do judiciário e 

suspensão de direitos individuais. O Artigo 10º, por exemplo, autorizava a cassação 

de mandatos legislativos federais, estaduais e municipais e a suspensão de direitos 

políticos de qualquer cidadão por dez anos. No Ato existia também uma lista 

daqueles que imediatamente perderiam seus direitos. O nome do ex-Presidente 

João Goulart encabeçava a lista, seguido por quarenta membros do Congresso 

Nacional. Outras cem pessoas mencionadas perderiam seus direitos políticos por 

dez anos. 

Continha, ainda, a primeira tentativa de institucionalizar o mecanismo de 

transferência do Poder Executivo. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, 

eleito pelo primeiro Colégio Eleitoral responsável de escolher indiretamente o 
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Presidente do Brasil, recebeu um total de 361 votos e foi empossado como 

presidente no dia 15 de Abril de 1964, substituindo a junta militar que governava na 

condição de Alto Comando Revolucionário durante o primeiro mês do Estado de 

Segurança Nacional.   

 

Lançadas as bases do Estado de Segurança Nacional, os militares tomaram 

um conjunto de medidas ao qual davam o nome de �Operação Limpeza�, em que 

mobilizavam as forças repressivas em combate aos �inimigos internos�; a contra-

ofensiva geral da grande estratégia foi levada a efeito, basicamente, no quadro 

institucional dos chamados Inquéritos Policiais-Militares. Os IPMs, primeiro núcleo 

de aparto repressivo, deveriam investigar as atividades de funcionamento civil e 

militares, ligados ao governo, para identificar os que estavam ligados à subversão. 

Condenado o investigado � a decisão cabia ao governador ou ao prefeito � a 

punição deveria ser publicada no Diário Oficial. Carentes de qualquer 

fundamentação jurídica formal, os IPMs não se submetiam à regras fixas de 

comprovação, e a simples acusação bastava para desencadear uma série de 

perseguições que podiam incluir prisão e tortura. (Alves, 1987, p. 58) 

 

Logo após o golpe, a operação �pente fino�, cujo objetivo era �varrer� os que 

estavam ligados ao governo anterior, prendeu nos primeiros meses do Estado de 

Segurança Nacional mais ou menos 50.000 pessoas. Eram especialmente visados 

lideres sindicais, estudantes, intelectuais, professores, estudantes e organizadores 

leigos de movimentos católicos nas universidades e no campo. 

 

Diante de tal situação, os poucos relatos de prisões e torturas que chegavam 

à imprensa acabaram provocando uma grande campanha para forçar o governo 

Castelo Branco a investigar as acusações de maus tratos a presos políticos. A 

campanha liderada pelo jornal Correio da Manhã foi o primeiro exemplo de um 

movimento organizado de oposição da opinião pública, suficientemente forte para 

impor modificações nas estratégias do Estado de Segurança Nacional. (ibid) 

 

Outra medida tomada pelos militares foi a dos expurgos. Na burocracia civil, 

vários sujeitos tiveram seus mandatos cassados. Tal política de cassação teve duas 

importantes funções: intimidou o Congresso com o �efeito demonstrativo� do que 



 

 

25 

                                                                                                                                                                     
 

poderia acontecer aos que se rebelassem e reduziu significativamente as 

possibilidades de coalizão parlamentar entre os dois principais partidos, o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social Democrático (PSD). Note-se que a 

União Democrática Nacional (UDN), como partido extremamente conservador, foi 

totalmente poupada dos expurgos, pois ela fornecia a principal base de apoio 

político-parlamentar ao novo Estado. 

 

Os militares também se submeteram a uma série de mecanismos de controle, 

ocorrendo assim uma série de expurgos, os quais tiveram no primeiro ano dupla 

função: eliminar todo o pessoal militar que estivesse estreitamente associado ao 

governo anterior e estabelecer a predominância da Escola Superior de Guerra (ESG) 

e da extrema direita. 

 

Ainda como medida, os militares criaram uma estratégia psicossocial que se 

concentrava especialmente nos movimentos sociais que ganharam força nos anos 

anteriores ao golpe civil-militar. Manobras militares de busca e detenção foram 

conduzidas em universidades, sindicatos, ligas camponesas e nos movimentos 

católicos de trabalhadores, camponeses e estudantes.            

 

A estruturação do novo Estado deu-se através de três fatores: 1) a criação do 

Serviço Nacional de Informação (SNI). Segundo o manual básico da Escola Superior 

de Guerra as �Informações de Segurança Interna� eram necessárias para identificar 

�antagonismos e pressões� e manter sob vigilância as atividades de oposição para 

que fossem adotadas medidas que se destinassem a identificá-los, neutralizá-los ou 

anulá-los. Isto é, a segurança interna dependia da informação; 2) as reformas 

administrativas do primeiro Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Tal 

Programa estabelecia como uma de suas principais prioridades a luta contra a 

inflação; 3) as diretrizes de controle salarial e a elevação do grau de exploração. 

Duas iniciativas foram consideradas necessárias para atrair os investidores 

estrangeiros: criar uma legislação para o controle das greves e regulamentar os 

reajustes salariais, isto realizado como primeiro passo em direção a uma política 

global de controle dos salários. (Alves, 1987, pp. 71 a 79) 
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1.5 O Ato InstitucionaI nº 2 (AI-2): novos mecanismos de controle 

 

 

Em 1965, o Estado lança novos mecanismos de controle através do Ato 

Institucional n° 2. A constituição de 1946 estipulava que em outubro de 1965 

realizar-se-iam eleições para governadores em 11 Estados. Para tranqüilizar a 

opinião pública em relação às suas intenções democráticas o governo Castelo 

Branco prometeu cumprir o calendário. No entanto, a oposição começou a acumular 

força suficiente para ameaçar derrotar o governo. Setores militares da �linha dura� 

começaram a pressionar o governo a suspender as eleições. Embora elas fossem 

afinal realizadas, a vitória da oposição em estados-chave resultou na suspensão da 

abertura política, encerrando o primeiro ciclo de liberalização iniciado no início de 

1965 com o fim da vigência do Ato Institucional nº 1.  

 

O marco deste encerramento é o Ato Institucional nº 2 que gradativamente 

torna-se inevitável, pois apesar do trabalho para a aprovação das proposições 

governamentais, nada indicava alcançar esse objetivo. Assim, no dia 17 de Outubro 

de 1965 foi imposto o Ato Institucional nº 2 que evocava em seu preâmbulo algumas 

coisas já ditas no A.I. nº 1. Sendo justificado como necessário na luta contra os 

�inimigos internos� afirma ser necessária segurança para o desenvolvimento do país 

nascendo, assim, formalmente, o slogan governamental �Desenvolvimento e 

Segurança�. (Alves, 1987, p. 90)  

 

O Ato estabeleceu consideráveis restrições às representações políticas. O 

artigo 9º, por exemplo, fixou que o presidente e o vice-presidente não mais seriam 

escolhidos por voto popular direto, mas eleitos indiretamente por um Colégio 

Eleitoral composto por maioria absoluta de membros do Congresso Nacional. Já o 

artigo 18º extinguiu todos os partidos políticos então existentes. Novos partidos 

foram constituídos segundo as rígidas condições fixadas no Estatuto dos Partidos de 

15 de junho de 1965, sendo regulamentados por novos atos complementares.  
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1.6 A criação dos Partidos Políticos e o Ato Institucional nº 4 

 

 

No dia 20 de novembro de 1965 o governo baixou o Ato Complementar nº 4, 

estabelecendo normas para a criação de partidos políticos. Novos partidos deveriam 

se constituir de pelo menos 120 deputados e 20 senadores em período de 45 dias, a 

contar da promulgação do Ato. Não poderiam ser usados os nomes dos partidos 

extintos. A severidade do Ato seria posteriormente abrandada, temendo o governo 

naquelas circunstâncias, que não se apresentasse um número suficiente de 

parlamentares dispostos a arriscarem a perda de seus mandatos para formar um 

partido de oposição.  

 

Não interessava ao Estado de Segurança Nacional montar um sistema 

unipartidário. Visando sua própria legitimação, o Estado queria um partido de 

�oposição responsável�, ao qual caberia oferecer a �crítica construtiva� ao governo. 

Passaram então as normas a exigir apenas que o partido a ser formado reunisse 

tantos membros do Congresso Nacional quanto fosse possível. Os vários partidos de 

oposição associaram-se para formar o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Já 

o partido de apoio ao governo foi denominado Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA).      

 

As disposições do Ato Institucional nº 2 permitiram ao Estado dar 

prosseguimento à eliminação das antigas estruturas para a construção de novas. No 

quadro legal reinstituiu-se a �Operação Limpeza� para concluir os expurgos 

interrompidos pela breve liberalização. O modelo econômico sofisticou-se com novas 

normas de controle salarial e com o esboço de um programa abrangente � o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) � o qual foi concebido para substituir as 

normas então existentes de estabilidade de emprego criando um fundo especial para 

a acumulação de capital (Alves, 1987, p. 97). A combinação do FGTS com a 

indexação controlada dos salários garantiu mercado de trabalho barato para o 

desenvolvimento do capital. 

 

Contudo, tanto o AI-1 quanto o AI-2 não resolviam o problema das eleições, 

que segundo a Constituição de 1946, deveriam ser realizadas em 11 Estados que 
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não haviam escolhido governante em 1965. Para resolver este problema baixou-se, 

em 5 de fevereiro de 1966, apenas três meses depois das eleições de 1965, o Ato 

Institucional nº 3. Este mencionava claramente a necessidade de consolidar o 

controle de todos os níveis de poder político. Seu primeiro artigo estabelecia que, a 

partir de então, os governadores seriam eleitos indiretamente por maioria absoluta 

de votos das assembléias legislativas. A votação seria pública e nominal. Os 

prefeitos de todas as capitais estaduais seriam nomeados pelos governadores; os 

demais prefeitos poderiam ser eleitos por voto popular secreto. (Alves, 1987) 

 

 Uma vez organizado como partido o MDB, a oposição volta a sofrer 

expurgos, e foram também baixados diversos Atos Complementares, meios 

utilizados pelo ARENA em seu favor. Somente de junho a julho o Executivo baixou 

18 atos. O Ato Complementar n°19, por exemplo, impôs a fidelidade partidária na 

votação, impedindo que qualquer parlamentar votasse em candidatos de outro 

partido para o governo do Estado ou Presidência da República. (ibid.) 

 

 O ARENA garantiu sua vitória nas eleições. Tal fato aliado ao 

enfraquecimento geral da oposição deu ao Estado de Segurança Nacional maior 

margem de manobra para formular uma nova Constituição. Mas a ratificação do 

Congresso ainda era considerada importante para legitimar o documento, 

internamente e fora do país. O Ato Institucional nº 4, baixado a sete de dezembro de 

1966, reconvocou o Congresso, que fora fechado pelo presidente Castelo Branco 

através do Ato Complementar nº 23, para uma sessão extraordinária destinada a 

discutir e a ratificar a Constituição. 

 

A nova Constituição legalizava muita das medidas excepcionais decretadas 

nos atos institucionais e complementares. Modificada em 1969, ela fornecia ao 

Estado de Segurança Nacional os fundamentos de uma ordem política 

institucionalizada. Em algumas de suas sessões mais importantes a Constituição de 

1967 regulamentava a separação de poderes e os direitos dos Estados da 

federação, definia o conceito de Segurança Nacional, caracterizava os direitos 

políticos e individuais e institucionalizava o modelo econômico. Criara um Estado 

quase exclusivamente baseado no poder Executivo. O Legislativo teve seu papel 
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limitado à regulamentação de projetos induzidos pelo Executivo. O Judiciário perdeu 

seu poder de controle sobre os demais poderes. (ibid.) 

 

A incorporação das principais medidas de controle dos dois atos 

complementares anteriores e de uma série de atos complementares subseqüentes, 

possibilitaram que tais controles perdessem seu caráter excepcional, caráter este 

que se fundamentara no poder revolucionário, ganhando força de poder 

constitucional. Embora pronunciadamente autoritária, aponta Alves (1987), a 

Constituição de 1967 refletia contradições básicas do sistema. Uma parte do texto 

visava o controle; outra parte, que a oposição lograra impor sob a forma da Carta de 

Direitos, refletia o objetivo de restaurar a democracia. �À medida que a dialética 

entre Estado e oposição evoluía para níveis mais altos em 1967 e 1968, esta 

contradição básica passou a fomentar a crise institucional que culminou com a 

promulgação do Ato Institucional de nº 5� (p. 111). 

  

Em três de outubro de 1966, o Marechal Arthur da Costa e Silva foi escolhido 

presidente por um Colégio Eleitoral. Assumindo o cargo no dia 15 de março de 1967, 

comprometia-se com uma política de liberalização, �política de alívio�, que 

lentamente dissipasse as tensões, chamando a oposição a dialogar com o governo. 

 

 

1.7 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

 

 

Ainda em 1967, no dia 15 de dezembro, era criada através da Lei nº 5.379 a 

Fundação MOBRAL. Essa lei atribuía ao Ministério da Educação a tarefa de 

alfabetização funcional e educação continuada dos adultos como prioritária entre as 

demais atividades educativas, a ser realizada através da nova Fundação. Assim, ao 

MOBRAL cabia promover a educação dos analfabetos, financiando 1/3 de seu custo, 

cooperar com movimentos isolados mantidos de iniciativa privada, financiar e 

orientar tecnicamente cursos de 9 meses para analfabetos entre 15 e 30 anos, com 

prioridade aos municípios com possibilidades de maior crescimento econômico. 
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A intencionalidade de analisar o Movimento Brasileiro de Alfabetização é 

desmistificar, como sugere Jannuzzi (1979), qualquer afirmativa apontando 

semelhanças entre sua metodologia e o método de alfabetização de adultos 

elaborado por Paulo Freire.    

 

Segundo Jannuzzi (1979), o MOBRAL sofreu a influência da linha econômica 

que impulsionou a sociedade brasileira tendo, assim, concepções, finalidades e 

metodologias diferentes do método Paulo Freire. Desse modo, ambas as práticas 

não podem ser confundidas pela aparência exterior manifestada na técnica de 

alfabetização analítico-sintético.           

 

Paulo Freire concebe a educação como conscientização, que é prática social 

fundamentando-se na possibilidade do sujeito descobrir-se e projetar-se 

conscientemente no mundo. Para tanto coloca o diálogo como fundamento de sua 

metodologia. Enquanto o MOBRAL assume a educação como investimento, 

preparação de mão-de-obra para o desenvolvimento econômico. Assim, não faz do 

diálogo seu método de atuação, parte de um modelo que se deve aceitar. 

 

As duas pedagogias preparam: codificações, palavras geradoras, cartazes 

com as famílias fonéticas, quadro ou fichas de descoberta e material complementar. 

Mas, enquanto em Paulo Freire há sempre uma equipe profissional e elementos da 

comunidade que se vai alfabetizar durante toda a elaboração do material, no 

MOBRAL não existe primeira fase, elabora-se codificações para o Brasil inteiro, bem 

como as mesmas palavras geradoras. (Jannuzzi, 1979) 

 

Na técnica de alfabetização as duas pedagogias partem das apresentações 

das codificações, no entanto em Paulo Freire se descodifica, enquanto no MOBRAL 

se decodifica. 

 
 

À primeira vista parece que são procedimentos técnicos iguais, mas, 

enquanto Paulo Freire parte de codificações sínteses das visões de mundo 

da equipe profissional e do povo da comunidade que vai ser alfabetizada, o 
MOBRAL parte de codificações elaboradas por uma equipe central e 

destinadas uniformemente ao Brasil inteiro (Jannuzzi, 1979, p. 76). 
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Assim não são apenas métodos diferentes, mas, como conclui a autora, são 

visões de homem e de mundo totalmente diferentes. 

 

 

Paulo Freire constrói sua pedagogia baseando-se na crença da igualdade 

ontológica dos seres humanos, enquanto seres capazes de critica, 
autêntica, finitos inacabados, históricos. O MOBRAL constrói sua proposta 

pedagógica baseado na crença de que a elite é capaz de elaborar projetos, 

os melhores possíveis, que devem ser executados obedientemente pelo 

povo (Jannuzzi, 1979, p. 79). 
 

 

1.8 O Ato Institucional nº 5: o golpe dentro do golpe 

 

 

Ocorreram em 1967 e 1968 importantes manifestações contra a política 

econômica e social do Estado, e uma rápida reorganização de setores de oposição 

da sociedade civil, ou seja, a oposição �passou à ofensiva�, tendo então três setores 

principais: o movimento estudantil, o dos trabalhadores e a Frente Ampla. 

 

 Tal movimento da sociedade civil aliado à crise do Congresso Nacional, que 

foi nesse momento espelho da sociedade civil, culminaram na imposição do Ato 

institucional de nº 5, baixado no dia 13 de fevereiro de 1968. (Alves, 1987). A autora 

resume da seguinte forma os poderes atribuídos ao executivo pelo Ato Institucional 

nº 5: 

 

 

1) poder de fechar o congresso nacional e as assembléias estaduais e 

municipais; 2) direito de cassar os mandatos eleitorais de membros do 
poder Legislativo e Executivo nos níveis federal/estadual e municipal; 3) 

direito de suspender por dez anos os direitos políticos dos cidadãos, e 

reinstituição do �Estatuto dos Cassados�; 4) direito de demitir, remover, 
aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários das burocracias federal, 

estadual e municipal; 5) direito de demitir ou remover juízes e suspensão 

das garantias ao judiciário de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade; 
6) poder de decretar estado de sítio sem qualquer dos impedimentos 

fixados na Constituição de 1967; 7) direito de confiscar bens como punição 

por corrupção; 8) suspensão da garantia de hábeas corpus em todos os 
casos de crime contra a Segurança Nacional; 9) julgamentos de crimes 
políticos por tribunais militares; 10) direito de legislar por decreto e baixar 

outros Atos Institucionais ou complementares; e finalmente 11) proibição de 

apreciação pelo judiciário de recursos impetrados por pessoas acusadas 

em nome do Ato Institucional nº 5 (p. 131).            
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O Ato, de modo geral, enfraqueceu e a oposição deu início aos anos de �lutas 

e resistências�
7, inaugurando outro ciclo de repressão no país concentrado, quase 

que por completo, no governo Médici, de 1969 a 1974. Sem prazo de vigência o Ato 

serviu, até 1979, como justificativa legal para punição de mais de 1607 pessoas, 

abrindo caminho para uma descontrolada utilização do aparato repressivo, então 

constituído de três elementos distintos, porém integrados: a rede de informações, os 

órgãos e organizações responsáveis pela ação repressiva a nível local e os aparatos 

das Forças Armadas usadas no controle político interno. Tal engrenagem possibilitou 

ao SNI alto grau de autonomia, pois embora em princípio toda a informação se 

destine ao poder executivo, especificamente ao Conselho de Segurança Nacional, o 

SNI canaliza todas as informações encaminhadas ao executivo podendo, assim, 

determinar a que informações teriam acesso o Conselho de Segurança Nacional. 

(Alves, 1987, pp. 135-6) 

 

 

1.9 A tortura 

 

 

Desde 1964 a tortura fora institucionalizada como método de interrogatório. 

No entanto, embora significasse uma maneira eficiente de obter informações, a 

tortura institucionalizada era ainda mais importante como método de controle político 

da população em geral. Criou-se, então, a �cultura do medo�, constituída de três 

importantes componentes: silêncio, isolamento e descrença. Nesse contexto, a 

prisão e a tortura passaram a ser associados à cultura política do país.  

 

Em geral, os �suspeitos� � ou vítimas do aparato repressivo � eram 

capturados em ações militares que mais pareciam seqüestros; os cidadãos 

desrespeitados, tal como a constituição, eram cercados de um clima de terror. 

Efetuada a prisão o suspeito era interrogado e por conseqüência torturado, pois, à 

luz da Doutrina de Segurança Nacional, o inimigo não era apenas uma pessoa 

física, mas um eixo de ligações com um núcleo ou facção revolucionária.   

                                                
7 Esta expressão é baseada em texto elaborado com a finalidade de subsidiar os representantes de organizações e 
entidades de assessoria à Alemanha e à Áustria em 1994, depositado no CEDIC na pasta de Educação Popular nº 

2. 
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Segundo o relatório Brasil Nunca Mais eram inúmeros os métodos e 

instrumentos de tortura, que começavam antes mesmo de se chegar no distrito 

policial, com casos até mesmo de roubos e extorsões. No entanto, o maior terror 

estava instaurado atrás das portas dos distritos policiais. Entre os métodos mais 

comuns estavam: 

 

 

- O �pau de arara�: em uma barra, a vítima era pendurada nua pelas mãos 

e pés amarrados. Nesta posição era submetida a choques elétricos e 

golpes variados; 
- O �telefone�: eram golpes simultâneos em ambas as orelhas. Utilizando-
se as duas mãos a abertas, provocando freqüentemente o rompimento dos 

tímpanos; 
- A �Cadeira do Dragão�: uma cadeira cheia de fios, provocando choques 

simultâneos por todo o corpo.  
- A �Palmatória�: instrumento plano de ferro ou madeira utilizado em 

violentos golpes no corpo e especialmente nas mãos das vitimas.
8  

 
 
 

Dom Paulo Evaristo Arns ao referir-se à tortura no prefácio de Brasil Nunca 

Mais a aponta como �o crime mais cruel e bárbaro�, pois �além de desumana, é o 

meio mais inadequado de para levar-nos a descobrir a verdade e a paz�. 

 

 

1.10 O �milagre econômico� 

 

  

Em agosto de 1969 o então presidente, Marechal Arthur da Costa e Silva, 

sofreu um ataque cardíaco dando início à intensa luta pelo poder dentro do Estado. 

O vice-presidente Pedro Aleixo, de acordo com a Constituição, deveria assumir o 

cargo imediatamente, no entanto, o mesmo opusera-se abertamente ao Ato 

Institucional nº 5, não servindo, portanto, aos interesses das forças em controle do 

Estado. Em reunião secreta, o Alto Comando das Forças Armadas, dotado de 

poderes extraordinários, concluiu que a solução constitucional não era viável, 

decidindo que a presidência seria exercida por uma junta integrada pelos ministros 

do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esta solução temporária apenas serviu 

para prolongar a luta pelo poder entre os militares.  

                                                
8 Para mais detalhes ver Relatório Brasil Nunca Mais. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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A crise sucessória de 1969 deu início a um processo informal de transferência 

de poder. Para a seleção entre os muitos candidatos militares em potencial, um 

�colégio eleitoral� não oficial composto de 104 generais, responsabilizava-se pela 

coleta de sugestões junto a oficiais das forças armadas. Os nomes apresentados 

eram então examinados por um Colégio Eleitoral menor, composto de 10 outros 

generais, que reduzia a três os candidatos. A escolha final do Presidente da 

República foi feita por um grupo de sete generais. Assim foi escolhido o General 

Emílio Garrastazu Médici para ocupar o cargo de presidente. (Alves, 1987)             

 

O período de crescimento industrial entre 1968 e 1973 ficou conhecido como 

�milagre econômico�. O estado visava criar as melhores condições para o 

investimento, especialmente o estrangeiro, de modo a acumular suficiente capital 

para promover a �arrancada� de desenvolvimento econômico. Nesse período, o 

Brasil conheceu taxas de crescimento de dois dígitos. Tal crescimento devia-se aos 

investimentos estrangeiros e ao alto programa de desenvolvimento do Estado. (ibid., 

p. 145)  

 

O governo Médici fez amplo uso da propaganda política enfatizando o 

�milagre econômico�, conseguindo assim, legitimar a repressão com maior apoio da 

classe média que os demais presidentes, alegando que �terroristas comunistas� 

ameaçavam o país e o próprio processo de desenvolvimento econômico do país. No 

entanto, os ganhos daqueles anos não refletiram nos salários dos trabalhadores, 

nem em investimentos sociais. Na verdade o �milagre econômico� brasileiro não só 

não aliviou os sérios problemas de pobreza e sofrimentos extremos, de privações 

dos mais elementares na maioria da população, como, sob muitos aspectos, 

agravou-os. (ibid., p. 150-1)  

 

 

1.11 O Processo de Liberalização 

 

 

Em 1974, o presidente eleito indiretamente para substituir Médici foi o General 

Ernesto Geisel. Seu governo inaugurou a terceira etapa de institucionalização do 
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Estado. A primeira, que abrangeu os governos Castelo Branco e Costa e Silva, 

lançara as bases do Estado de Segurança Nacional, corporificado na Constituição 

de 1967. A segunda, de 1969 a 1973, abrangeu quase por completo o governo 

Médici, desenvolveu o modelo econômico e o aparato repressivo ampliando o 

quadro legal de repressão e, na prática, a engrenagem de coerção. (Alves, 1987, p. 

185) 

 

A terceira etapa ficou marcada pelo gradual desmantelamento dos 

mecanismos explícitos de repressão vinculados ao Ato Institucional de nº 5. 

Concentravam-se os planejadores do Estado em estruturas mais permanentes e 

flexíveis para a institucionalização do Estado a longo prazo. 

 

Essa política de distensão, sob o slogan �Continuidade Sem Imobilidade�, 

buscava continuidade e obediência às linhas mestras do modelo econômico 

estabelecido pela Doutrina de Segurança Nacional sem imobilidade, isto é, com um 

retorno gradual à democracia. 

 

O objetivo da teoria de distensão era incorporar as principais exigências da 

oposição de elite, assegurando um afrouxamento da tensão sócio-política, 

ampliando a base de sustentação do Estado, ou seja, buscava-se legitimidade e 

apoio clientelístico. 

 

Reconhecendo que a sustentação de um sistema eleitoral era essencial para 

legitimidade do Estado, o ARENA, que acreditava vencer as eleições de 1974 � 

pelos altos índices de crescimento econômico e pela �política de distensão� � 

manteve um sistema eleitoral aparentemente livre permitindo ao MDB acesso livre à 

Tv e ao rádio. No entanto, concentrando-se nas questões de repressão, da injustiça 

social e na iniqüidade do modelo econômico, o MDB, sob o slogan �Enquanto houver 

um homem vivo, haverá esperança�, vence as eleições legislativas de 1974, 

assumindo, gradativamente, um real papel de oposição. (Alves, 1987). 

 

Diante de tais circunstâncias e das eleições municipais de 1976 que estavam 

por vir, o governo Geisel articulou-se baixando o Decreto Lei n º 6.639, assinado por 

Armando Falcão, que determinava que durante as campanhas para as eleições 
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municipais os partidos limitar-se-iam a apresentar no rádio e na televisão seu nome, 

número e currículo, com fotografia na televisão, o que impossibilitava o MDB com 

poucos recursos a atingir grande parte da população. Com o silêncio imposto à 

oposição, esta perdeu seu grande recurso: o debate e a argumentação. O ARENA, 

por sua vez, utilizou vários recursos em seu favor: um estudo do SNI assinalara os 

municípios mais importantes, abriram-se, então, estradas em nome do partido, 

enquanto cortavam-se fundos dos municípios sob gestão do MDB. Além disso, 

contaram, ainda, com apoio da burocracia central do Estado. (ibid.) 

 

Mesmo utilizando-se desses recursos, o ARENA teve uma vitória apertada. 

Segundo estudos do SNI, o MDB conquistou o controle majoritário das Câmaras e 

deteve maior número de votos em áreas urbanas, enquanto o ARENA conseguiu 

maior votação em áreas rurais. 

 

Procurando conter ainda mais o avanço do MDB e preparar o terreno para 

�distensão�, o governo baixou um pacote de reformas conhecido como �Pacote de 

Abril�, que se destinava a reforçar o controle governamental do processo de escolha 

dos governadores, limitando a votação a um Colégio Eleitoral mais facilmente 

controlável. Para aprovar a ementa que possibilitaria tais reformas, Geisel viu-se 

obrigado a fechar o Congresso, já que a maioria dos seus membros era do MDB, o 

qual havia obrigado todos os seus parlamentares a votarem contra o projeto. (Alves, 

1987) 

 

Embora atingisse a credibilidade da política de distensão do governo, o 

�Pacote de Abril� conseguiu conter a força eleitoral da oposição. Estava assegurada 

a maioria da ARENA em todas as casas do Congresso. Tal monopólio era essencial 

para a distensão.  

 

Em 1978, o MDB assumiui realmente seu papel de oposição real, 

aproximando-se dos movimentos de base. A base para a unidade na plataforma do 

partido estava na oposição à legislação repressiva e na pressão pelo retorno à 

democracia. (ibid) 
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O governo Geisel trazia consigo uma contradição entre a política oficial de 

liberalização e os remanescentes da repressão política. O período foi marcado por 

uma profunda incerteza, de onde vieram, em primeiro plano, as atividades da Igreja 

Católica estimulando e protegendo em Defesa dos Direitos Humanos. (ibid) 

 

Desde 1964 pode-se observar a igreja envolvida em defesa de presos 

políticos. Esta pedia pelos presos utilizando suas influências nacionais e 

multinacionais. No entanto, em termos políticos, o aspecto mais significativo da 

atuação da igreja tenha sido, talvez, sua capacidade de superar a defasagem entre 

�política formal� e �política de base�, uma experiência em ambos níveis de 

participação política. Com suas atividades mesmo organizadas num quadro 

institucional formal, desce ao nível de organização de base, estimulando a 

população a resistir à repressão violenta de forma pacífica, assim como a 

participação individual e comum em todos os níveis de responsabilidade, ação e 

experiência.        

 

Em 1978 as pressões por grupos da elite obrigaram a negociação do governo 

com a esquerda organizada. Geisel iniciou uma série de encontros com líderes do 

MDB, da OAB, da ABI e  da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O 

pacote de reformas resultante desses encontros foi introduzido como Emenda 

Constitucional, a nº 11, que continha aperfeiçoamentos significativos que eliminavam 

os poderes extraordinários atribuídos pelo Ato Institucional nº 5. No entanto, o 

pacote apresentava uma série de medidas denominadas �salvaguardas de 

emergência� que na tese do governo eram necessárias para defender o Estado de 

Segurança Nacional de ameaças à sua segurança. (Alves, 1987, p. 217) 

 

De qualquer modo, o pacote de reformas e o fim do Ato Institucional n° 5 

seriam decisivas para a liberalização negociada e abririam o espaço político, 

permitindo a formação de vínculos entre oposição formal e oposição das bases. 

 

O período de �distensão�, portanto, permaneceu nos limites da Doutrina de 

Segurança Nacional, configurando mais um ciclo de liberalização do que uma efetiva 

transição para a democracia. 
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A transferência de poder, em 1978, de Geisel para seu sucessor originou a 

mais séria crise de sua história. O Estado de Segurança Nacional dilacerado por 

suas fileiras tinha de um lado o general Sylvio Frota, ministro do exército, de outro, o 

general João Batista Figueiredo, chefe do SNI. De fato, a luta entre Frota e 

Figueiredo revelou uma luta mais profunda pelo poder no quadro do próprio aparato 

repressivo do Estado.  

 

 O General João Batista Figueiredo foi o escolhido. Seu governo iniciou 

formalmente uma política de �abertura�. Ele dava prosseguimento à terceira etapa de 

institucionalização do Estado de Segurança Nacional, iniciada em 1974 com a 

política de �distensão� do governo Geisel. 

 

Os setores da elite da oposição, que já se manifestavam expressivamente no 

governo Geisel, (a CNBB, a OAB, a ABI e os grupos organizados no MDB) 

desempenharam papel decisivo no governo Figueiredo.  

 

 

1.12 Novos personagens entram em cena  

 

 

Outro aspecto significativo desse período, para a oposição, foi a emergência 

de um movimento popular configurado na aliança entre as CEB�s ligadas à igreja e 

os grupos associativos seculares ao novo movimento sindical. A renovação do Ato 

Institucional n° 5 abriu novas possibilidades para organização da base e o 

movimento popular veio a desempenhar papel decisivo no processo político. 

 

Sader (1988) demonstra a saga dos movimentos sociais populares de São 

Paulo que colocaram novos personagens em cena, entre as décadas de 1970 e 

1980. 

 

Os movimentos sociais desse período põem em evidência, de acordo com 

Chauí apud Sader (1988), esse novo sujeito por três fatores: primeiro porque as 

próprias práticas colocam os sujeitos em evidência sem que teorias prévias os 
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tenham constituído ou designado; segundo, por se tratar de um sujeito coletivo, 

portanto...   

 

 

...despojado das duas marcas que caracterizam o advento da concepção 

burguesa da subjetividade: a individualidade solipsista ou monádica como 

centro de onde partem ações livres e responsáveis e o sujeito como 

consciência individual soberana de onde irradiam idéias e representações, 

postas como objetos domináveis pelo intelecto. O novo sujeito é social; são 

os movimentos sociais populares em cujo interior indivíduos, até estão 

dispersos e privatizados, passam a definir-se, a reconhecer-se 
mutuamente, a decidir e agir em conjunto e a redefinir-se a cada feito 
resultante das decisões e atividades realizadas (p.10).  

 

 

Em terceiro lugar porque, embora seja um sujeito coletivo, não se apresenta 

como portador de uma universalidade definida a partir de uma organização 

determinada que opera como centro das ações políticas. Pelo contrário, o novo 

sujeito não encontra mais o velho centro nos sindicatos, nas esquerdas e na igreja, 

mas encontra-os em crise, experimentando um deslocamento com seus respectivos 

públicos. 

 

Sader (1988) examina as transformações ocorridas no seio dessas 

instituições: a transformação da igreja renovada graças à �matriz discursiva da 

teologia da libertação� aproxima-se do povo, do proletariado, e junto com o sindicato 

organiza grande trabalho de formação política contribuindo para a superação da 

ausência das tradições populares que enfrentava.  

 

A transformação sindical, de instituição que se encontrava em crise, sem 

tradições populares, esvaziada de seu caráter reivindicativo, para, graças à �matriz 

discursiva do novo sindicalismo�, superar a ausência das tradições populares e da 

sistematicidade teórica, vindo a ocupar um lugar institucional cuja eficácia será 

decisiva para repensar e praticar os conflitos na esfera trabalhista e, com isso, 

alargar a percepção dos antagonismos que regem a sociedade de classes.  

 

A transformação das esquerdas que, sob o impacto das derrotas das décadas 

anteriores e dos impasses internacionais migram, �vão ao povo�, buscando ajudar 

num processo de fazer despertar a �consciência crítica� e participando de diversos 
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movimentos sociais populares entre esses do sindicalismo e a educação popular, 

contribuindo para a sistematicidade teórica dos novos movimentos.  

 

Portanto, novo sujeito num sentido totalmente diferente, rompendo com a 

tradição sócio política da tutela e da cooptação e, por isso mesmo, fazendo a política 

criar novos lugares para explicitação, aqueles onde se efetua a experiência do 

cotidiano popular.     

 

 

  1.12.1 Os Movimentos de Base Eclesiásticos  

 

 

A base é considerada a parte da população de uma sociedade que se 

encontra privada ao mesmo tempo de ter, do poder e do saber. Desse modo, uma 

parte progressista da Igreja Católica trabalha para desenvolver na base, os direitos 

de ter, saber e poder, para que o sujeito possa participar da vida política, das 

decisões sobre o país e sobre o mercado de trabalho que afetam a organização e a 

distribuição de produtos que ela mesma cria.  

 

No entanto, nem sempre foi assim, a Igreja viu-se em crise, sobretudo a partir 

da década de 1950. Na origem da crise da qual surgiu uma reorientação da Igreja 

Católica, encontra-se uma tomada de consciência de sua perda de influência entre a 

população mais pobre frente ao crescimento pentecostal e da umbanda e, mesmo, 

do simples afastamento das práticas religiosas.  

 

 Assim, progressivamente, leigos da Ação Católica (principalmente a 

Juventude Universitária Católica e a Ação Católica Operária) foram se engajando a 

lutas populares, denunciando a estrutura vigente e assumindo progressivamente 

posturas de contestação política. �Enquanto a instituição eclesiástica, comandada 

por sua hierarquia permanecia um dos pilares da ordem, brotavam de seu interior 

iniciativas que iam num outro sentido.� (Sader, 1988, p.150)  

 

Porém, o golpe de 1964 tem efeito imediato, amortecendo as iniciativas mais 

populares. A repressão se abate sobre núcleos militantes. Dentro da hierarquia, os 
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setores conservadores desbancaram os renovadores e abandonaram à própria sorte 

os grupos perseguidos. No entanto, enquanto a ala conservadora não produzia um 

espaço social para recuperar a influência perdida, novos grupos de militantes 

católicos preferiam lançar-se a atividades nas quais se opunham à ordem vigente, 

retomando a mística dos cristãos perseguidos que não temiam sacrificar-se pela boa 

causa.  

 

Evidentemente, essa ala progressista católica foi estimulada pelas conclusões 

do Concílio do Vaticano II, que ao falar da Igreja como �povo de Deus�, referia-se à 

participação ativa nos grupos comunitários, nos quais os leigos deixariam de ser 

meros �fregueses� ou presentes passivos, e pela II Conferência Geral do Episcopado 

Latino-Americano, reunida na cidade colombiana de Medellín, em 1968, que era 

programada justamente para aplicar as diretrizes do Concílio do Vaticano II ao 

continente. 

 

Comprometida na luta contra as causas sociais da miséria, a Igreja Católica 

sob a marca de Medellín, contrapunha-se à �morte� (referida ao egoísmo e ao 

comodismo) e à vida da ação comunitária (visando à �libertação�). Em oposição a 

um catolicismo centrado na ação individual e no conformismo político surgiu outro 

tipo de engajamento católico decisivo para a formação política das camadas 

populares e, por conseqüência, para o desenvolvimento dos movimentos populares. 

 

 As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), pequenos grupos de fiéis 

organizados junto a uma paróquia urbana ou rural, multiplicaram primeira e 

principalmente na zona rural, mas também tomaram conta das periferias das 

grandes cidades. Em 1981, Frei Betto calculou em 80 mil o número de CEBs, 

congregando cerca de dois milhões de pessoas em todo o país. O caráter flexível de 

sua forma organizativa está entre os motivos de seu êxito, na revivência de relações 

primárias como espaço de reconhecimento pessoal para seus membros, no 

acolhimento das formas da religiosidade popular. 

 

  Surgidas de qualquer atividade solidária de um pequeno grupo inspirado no 

evangelho, as CEBs congregavam, geralmente, de 10 a 50 membros participantes, 
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como Petrini (apud Sader, 1988) identificou, ainda que, evidentemente, de forma não 

institucionalizada, em quatro níveis de participação: 

 

 

a primeira vê um grupo estável, de 5 a 10 pessoas, que constitui a 

liderança, que se encarrega da organização, propõe atividades; a segunda 

envolve aqueles que, embora sem assumir as responsabilidades pelo 
núcleo, costumam participar da maioria das reuniões e atividades; a 
terceira, mais diversificada, conta com pessoas mobilizadas em função de 

determinadas iniciativas específicas; a quarta, mais vaga, é constituída por 

aqueles que são atingidos pelas atividades (um jornalzinho, um 

questionário etc)  (pp. 156-7, parênteses do autor). 
 

 

Com reuniões periódicas, em geral quinzenais, às vezes semanais, às vezes 

mensais, dependendo do dinamismo existente, as reuniões eram coordenadas 

freqüentemente por um agente pastoral (padre, freira, ou leigo profissionalizado pela 

Igreja) ou mesmo um voluntário local, sendo sempre pautadas pelo método de �ver-

julgar-agir�.  �Ver� o tema em questão numa sucessão de observações de cada um 

dos presentes, aduzindo elementos da experiência e das opiniões, muitas vezes 

refletindo as representações dominantes sobre o assunto. �Julgar� implica o 

contraste entre a realidade observada e os valores cristãos. E, finalmente, �Agir� 

trata-se de concluir sobre aquilo que aquelas pessoas poderiam fazer diante do 

problema. 

 

Esse novo estilo de pensar é referido à teologia da libertação que, 

resumidamente, consistia em... 

 

 

...tomar como ponto de partida exposições que testemunham as condições 

de vida da população, apresentadas pelas próprias pessoas implicadas; 

efetuar uma reflexão teológica sobre esses fatos, confrontando essa 
realidade vivida com as grande escrituras; e concluir com a definição de 

pistas para a continuidade do trabalho coletivo de evangelização 

(Sader,1988, p.163). 
 

 

  A reformulação, conduzida na Igreja Católica, em seu discurso e sua prática 

religiosa, tem um caráter existencial: o homem é levado a refletir sobre sua 

condição, não mais imbuído do egoísmo individualista da salvação divina, mas 
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carregado de otimismo, de esperança frente ao agora, frente às suas possibilidades. 

�A meta é o Reino de Deus iniciado pelo próprio Deus na Terra, a ser estendido mais 

e mais até que no fim dos tempos seja consumado por ele próprio�. (Encíclica 

�Lúmen Gentium� apud Sader, 1988, p. 165) 

 

Fica claro, contudo, o caráter educativo da CEB como �matriz discursiva�, que 

permitia à comunidade pensar sua realidade terrena a partir de �seu saber�, podendo 

desenvolver uma significativa consciência, reconhecendo-se como povo, mais 

freqüentemente enunciado como �os pobres�, �os excluídos�, �os oprimidos�. 

 

 

1.12.2 O Movimento Sindical 

 

 

Fundamentadas pelo Estado Novo as leis trabalhistas brasileiras mantinham 

uma estrutura sindical que servia aos interesses do Estado, permitindo a 

manutenção do controle dos trabalhadores independente da ideologia dos que 

ocupassem o poder. Entretanto, os militares ainda promoveram pequenas alterações 

para aumentar sua eficácia no tocante aos objetivos do Estado de Segurança 

Nacional. 

 

Os sindicatos eram organizados numa estrutura piramidal9 centralizadora, 

para evitar a organização horizontal das diferentes categorias ocupacionais. A 

Consolidação das Leis de Trabalho expressamente proíbe a formação de 

organismos de coordenação entre sindicatos a nível local. Além disso, o Ministério 

do Trabalho poderia valer-se de outros dispositivos para controlar as atividades dos 

sindicatos como, por exemplo, o poder do Estado de intervir diretamente para afastar 

e substituir dirigentes eleitos e tendo, ainda, a palavra final sobre o reconhecimento 

dos sindicatos, podendo ele mesmo criar �sindicatos fantasmas�.  

 

Nesse contexto, enquanto os dirigentes sindicais � que tiveram sua principal 

função nesse campo totalmente esvaziada em decorrência da legislação imposta 

pelo regime militar � apareciam para os operários como agentes de um aparelho de 

                                                
9 Hierarquicamente: Ministério do Trabalho, Confederações e Federações. Para mais detalhes ver Alves (1987). 
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cúpula, para o majestático �Chefe da Nação� eram apenas representantes das 

�bases� à espera humilde e imponderável de uma simples audiência. (Sader, 1988) 

 

As novas leis esvaziaram o caráter reivindicativo dos sindicatos, estimulados 

a partir de então à funções meramente assistencialistas. A maioria dos dirigentes 

sindicais acomodou-se a essa situação, que decorre dos próprios fundamentos da 

estrutura sindical, agindo como gerentes de um aparelho burocrático com funções 

assistenciais.     

 

Contudo, da inquietação das bases quanto a essa situação, observa-se a 

emergência de uma nova corrente sindical renovadora, que começou a questionar a 

organização e a ser reconhecida como �Novo Movimento Sindical� ou �Sindicalismo 

Autêntico�, que se caracterizou com grande força política em 1977 com a campanha 

de �reposição salarial�. Há que se reconhecer também, o resultado de anos de luta 

no sentido de superar a situação de esvaziamento e a perda de representatividade 

de suas entidades, procurando readquirir o controle dos sindicatos sob intervenção, 

organizar outros, ativar os sindicatos �fantasmas� e fortalecer a organização de base 

em fábricas, fazendas e outros locais de trabalho. 

 

Evidencia-se, então, a transformação sindical, de instituição que se 

encontrava em crise, sem tradições populares, esvaziadas de seu caráter 

reivindicativo, para, graças à �matriz discursiva do novo sindicalismo�, superar a 

ausência das tradições populares e da sistematicidade teórica, vindo a ocupar um 

lugar institucional cuja eficácia foi decisiva para repensar e praticar os conflitos na 

esfera trabalhista e, com isso, alargar a percepção dos antagonismos que regem a 

sociedade de classes. (Sader, 1988) 

      

 Vale salientar que essa renovação sindical tem influências da �matriz 

marxista� e da �matriz religiosa�, pois, conforme já observado, as esquerdas sob o 

impacto das derrotas das décadas anteriores e dos impasses internacionais migram, 

�vão ao povo�, buscando ajudar num processo de fazer despertar a �consciência 

crítica� e participando de diversos movimentos sociais populares, entre esses, o do 

sindicalismo, contribuindo para a sistematicidade teórica do novo movimento. A 

matriz religiosa também renovada graças à �matriz discursiva da teologia da 



 

 

45 

                                                                                                                                                                     
 

libertação� aproxima-se do povo, do proletariado, e junto com o sindicato organiza 

grande trabalho de formação política contribuindo para a superação da ausência das 

tradições populares no movimento. 

 

Desse modo, o caráter elucidativo do novo sindicalismo permitiu aos 

operários tomarem consciência da realidade e assim se projetarem por melhores 

condições. Muitos, até mesmo, aderiram a ouros movimentos de contestação, como 

por exemplo, a luta armada.  

 

 

1.12.3 A luta Armada 

 

 

Conforme já foi mencionado, baixado o Ato Institucional n° 5, teve início um 

grande ciclo de violência no país, convencendo muita gente que só com violência 

reverteria a situação, como afirma Marighela (apud Alves, 1987): �Violência contra 

violência. A única solução é o que agora fazemos: empregar a violência contra 

aqueles que primeiro a usaram para atacar o povo e o país�. ( p. 156) 

  

De modo geral, a Luta Armada brasileira sofreu profunda influência da guerra 

revolucionária. As experiências de Cuba e Che Guevara na Bolívia levaram-nos a 

apoiar a estratégia revolucionária preconizada por alguns partidos da esquerda 

clandestina. Régis Debray, em seu livro Revolução na Revolução, romanceia a 

experiência cubana, colaborando na disseminação da teoria do foquismo, do qual 

Debray é considerado um dos principais teóricos; segundo ele, ações isoladas de 

pequenos grupos militares poderiam desencadear uma revolução na América Latina. 

o autor ainda avalia a situação da América Latina, em geral, mostrando-se altamente 

crítico da estratégica política de transição pacífica para o socialismo adotado pelos 

partidos comunistas de obediência soviética do ocidente. 

 

Entre os diversos grupos da esquerda clandestina estão a Ação Popular (AP), 

dissidentes do Partido Comunista Brasileiro (PCB): Partido Comunista do Brasil (PC 

do B) e Aliança da Libertação Nacional (ALN); os grupos trotskistas (Partido 

Operário Revolucionário e Organização Comunista Primeiro de Maio), a Polop 
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(Política Operária), o Movimento Revolucionário 8 Outubro (MR8) e a Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR).  

 

Embora a Igreja Católica permanecesse comprometida com a não-violência e 

com a organização de base, um grupo originado dos movimentos sociais católicos, a 

Ação Popular, já endossara a luta armada e o foquismo num congresso clandestino 

realizado no Uruguai em 1966. A AP era particularmente forte no movimento 

estudantil; depois de 1964 conquistaram muitas posições eleitorais importantes no 

UNE e nas organizações estaduais. 

 

O PCB rejeitava a Luta Armada, defendendo um caminho pacífico para o 

socialismo. Esta posição causou grandes divisões no partido. Uma delas ocorreu em 

1962, dando origem ao PC do B que sustentava a necessidade da luta armada. 

Outra grande divisão verificou-se quando Carlos Marighela, membro do Comitê 

executivo do PCB, rompeu politicamente com o partido em 1967, pregando a 

guerrilha urbana como estratégia revolucionária central, fundando a Aliança da 

Libertação Nacional (ALN). Seu programa modificava o foquismo de Debray, 

adaptando-o a uma situação de guerrilha urbana, que depois chegaria ao campo. 

Porém, o programa nunca chegou à atividade rural.  

 

Uma das principais ações da ALN ocorreu em quatro de setembro de 1969, 

poucos dias depois da junta militar assumir o poder em Brasília. A Aliança da 

Libertação Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro realizaram sua 

mais espetacular ação conjunta: às duas horas da tarde, numa tranqüila Rua do Rio 

de Janeiro, um comando das duas organizações seqüestrou Charles Burke Elbrik, 

embaixador dos Estados Unidos no Brasil10. 

 

No entanto, a ALN não teria uma vida longa, seu principal líder Carlos 

Marighela foi morto em novembro de 1969, atraído por uma emboscada, em São 

Paulo, pelas forças de repressão do governo
11.  

 

                                                
10 Para mais detalhes sobre o seqüestro do embaixador americano, ver Gabeira (1980).  
11 Para mais detalhes sobre a morte de Carlos Marighela, ver Frei Betto (1982). 
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Em janeiro de 1969, Carlos Lamarca oficial do 4º Regimento de Infantaria 

baseado em Quitaúna, São Paulo, comandou um grupo de oficiais e soldados em 

assalto ao depósito de armas do regimento. O grupo fugiu num caminhão do exército 

carregado de munições e armas pesadas. Eram membros da organização 

clandestina Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 

 

A organização tentou manter-se, mas logo desarticulou-se. Seu principal líder, 

Carlos Lamarca, refugiou-se com um companheiro, Barreto, no interior da Bahia. No 

entanto, foram alcançados e executados pelo exército no sertão baiano em 

dezembro de 1971.  

 

Em 1970 o PC do B começava a manter um foco rural na região do Araguaia. 

Inicialmente a organização clandestina instalou famílias e casais para cultivar e 

fornecer assistência aos camponeses locais. O grupo nunca ultrapassou 69 

militantes. Ajudaram os camponeses a construir escolas, deram assistência médica 

e aulas de agronomia. À noite, treinavam na selva. 

 

O SNI descobriu o foco em 1972. Imediatamente o Exército se mobilizou 

ocupando a área, promovendo entre 1972 e 1975 três campanhas que envolveram 

cerca de 20.000 homens. A repressão se abateu sob toda a população e o foco 

facilmente foi abatido.            

 

A morte de Lamarca e Barreto, segundo Sader (1988), pode fornecer a data 

para o fim do ciclo da �esquerda revolucionária�. A partir de então, grupos de 

militares desgarrados, dispersados com a desarticulação das organizações de 

esquerda passaram a buscar novas formas de ligação com o povo, que não se 

baseavam em Paulo Freire mas em Gramsci, cujas teses sobre a cultura popular e 

sobre o partido como intelectual coletivo pareciam abrir outras portas para a prática 

política. 

 

No entanto, nessa �ida ao povo�, buscando ajudar num processo de fazer 

despertar a �consciência critica�, Paulo Freire esteve mais presente que os escritos 

de Gramsci, de Lênin, os livros de Mao e a �Revolução na Revolução� de Debray, de 

grande carreira. De um lado, porque um meio dominante de �ligar-se ao povo� foi 
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através de processos educativos, a começar pela alfabetização. A demanda era 

grande, e a atividade, legal e aparentemente inocente, poderia ser bem 

desempenhada tanto por estudantes avulsos como por militantes organizados. Os 

novos educadores debruçaram-se sobre os livros de Paulo Freire e procuraram 

absorver suas orientações metodológicas para a alfabetização popular. Afinal os 

militantes encontraram orientações educacionais que não estavam muito distantes 

das formulações de Gramsci. Nesse contexto, vale trazer as concepções de Sader 

(1988):  

 

 

Não pretendo dizer com isso que a �Educação Popular� tenha sido em 

todas as partes a forma dominante da �nova relação� da esquerda com o 

público, mas creio que ela deu o paradigma. Para entendermos melhor o 

processo, voltemos-nos (...) para a gênese das novas práticas da crise da 

esquerda, depois os temas e rumos da �autocrítica� e, afinal, os lugares e 
os conteúdos das falas marxistas que contribuíram para a elaboração das 

experiências populares presentes nos movimentos sociais dos anos 70 (p. 

168, grifos do autor). 
 

 

De modo geral, a contribuição mais significativa da �esquerda revolucionária� 

para a Educação Popular, ocorreu quando a mesma se encontrava desarticulada, foi 

até o povo e passou a agir organicamente trazendo consigo uma tradição socialista, 

transmitida pelo marxismo. Não se tem a pretensão de afirmar aqui que a partir de 

então todos os núcleos de Educação Popular assumiram posturas revolucionárias 

marxistas, mas sim, que sofreram influências quanto à sua formação.          

 

 

1.12.4 Os movimentos sociais e a nova noção de cidadania política 

 

 

Diversos autores, entre eles, Cardoso (1994), Telles (1994) e Dagnino (1994), 

chamam a atenção para a contribuição dos movimentos sociais na construção de 

uma nova noção de cidadania política no Brasil, calcados na emergência de um 

novo tipo de sujeito e, por conseqüência, de novos tipos de direitos. Uma vez que os 

movimentos sociais, em regra, procuraram ampliar o espaço de participação política 

numa estratégia que reconhece e enfatiza o caráter intrínseco e constitutivo da 



 

 

49 

                                                                                                                                                                     
 

transformação cultural latino-americana, baseada no chamado autoritarismo social 

para a construção da democracia.       

 

Dagnino (1994) aponta duas dimensões que presidem a emergência dessa 

nova noção de cidadania. Em primeiro lugar, que ela deriva e, portanto, está 

intimamente ligada à experiência concreta dos movimentos sociais. Em segundo, o 

fato de que a essa experiência concreta agregou-se uma ênfase na construção da 

democracia.  

 

Assim, inexperiência democrática do regime militar e o confinamento da 

cidadania política, observada entre outros por Saes (2002), contribuem, de certo 

modo, para a emergência, a partir da renovação do AI-5, desse novo sujeito popular 

em busca de seus direitos e pelo sentimento de democratização advindo dessa 

experiência. 

 

        

1.13 A abertura política: o Plano Mestre 

 

 

Golbery do Couto e Silva, em 1980, afirmava serem três as preocupações 

fundamentais para o Estado de Segurança Nacional. Primeiramente, a tendência 

para a centralização do executivo de todas as decisões políticas e administrativas, 

causada por uma rigidez de todo o sistema de controle social, transformando 

questões de pouca importância em questões de Estado. Para resolver o problema 

era necessário descentralizar e partilhar o poder decisório não só com os estados e 

municípios, mas com grupos da sociedade civil. Tal tendência gerava uma tensão, 

ocasionando a segunda preocupação da estrutura social do quadro do binômio 

centralização-descentralização. Essa tensão colocava em perigo a credibilidade do 

Estado, e desse modo, impunha-se levar adiante a política de liberalização. A 

solução estaria na criação de mecanismos suficientemente flexíveis para cooptar os 

setores da elite de oposição organizada, mas coercitivos o bastante para frear a 

�permissividade� no tocante ao crescente movimento social. A terceira preocupação 

fundamental era a natureza bipolar do confronto governo e oposição. A solução, 
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destinada a desarticular o sistema de oposição, era um quadro político partidário 

pluralista. (Alves, 1987, pp. 266-7) 

 

Segundo Golbery, se as questões não fossem equacionadas poderiam 

ocasionar o fim do sistema. Assim, visando sanar tais problemas, o Estado de 

Segurança criou um �Plano Mestre� para abertura política e alívio da pressão social.      

O primeiro passo em direção a esse alívio foi a concessão de anistia política parcial 

em 1979. O objetivo era desarticular os grupos que se mobilizavam em torno da 

questão, desafogando, assim, a opinião pública. (ibid., p. 268) 

 

Fazia também parte dos planejamentos, a nova lei de reforma partidária, pois 

em 1979, estudos realizados no SNI e outros órgãos governamentais indicavam que 

apesar das novas regras eleitorais a oposição provavelmente ganharia o controle do 

Congresso Nacional. Assim, a nova lei esforçava-se por desarticular a oposição e 

excluir totalmente as vozes mais radicais do novo movimento. As antigas legendas 

não poderiam mais ser utilizadas, não se permitiriam coalizões entre partidos nas 

eleições para a Câmara dos Deputados, Assembléias estaduais e Câmaras 

municipais; na época não foi estipulado sobre a possibilidade de alianças partidárias 

nas eleições para o senado e os governos estaduais.  

 

O ARENA, como era de se esperar, imediatamente formou o Partido 

Democrático Social (PDS).  O MDB opôs-se à lei e queria manter a legenda, 

entretanto, valendo-se da legislação que estipulava que todas as novas legendas 

deveriam ser iniciadas pela palavra �Partido�, apenas acrescentou-a passando, 

assim, a se chamar PMDB. Em todas as publicações, a partir de então, o �P� 

aparecia em cores suaves e o MDB em cores fortes. (ibid., p. 269)   

 

Desarticulado, o PMDB �renasceu como fênix das próprias cinzas�, 

conseguindo organizar em um ano quase tantos diretórios regionais e municipais 

quanto acumulara o MDB em 14 anos. Projetando-se, desta forma, como maior 

partido de oposição congregando ampla aliança � a aliança de frente democrática � 

com o objetivo de derrotar o partido oficial do governo em 1982 nas eleições gerais. 

(ibid., p. 275)  
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O Partido Popular (PP) foi organizado por membros conservadores do antigo 

MDB, integrado basicamente por capitalistas e representantes do setor financeiro. 

Acreditavam em sua própria potencialidade como governo de transição no contexto 

da política de liberalização controlada de abertura. (ibid.)  

 

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) congregava três grandes correntes do 

poder político: o populismo trabalhista de Vargas, representado por sua presidente 

Ivete Vargas, sobrinha do ex-presidente; o janismo, liderado em São Paulo pelo ex-

presidente Jânio Quadros; e a herança conservadora do ex-governador Carlos 

Lacerda, do Rio de Janeiro. Sua linguagem de oposição vinha nuançada por um 

posicionamento prático de negociação que levava os membros do PTB a votar ora 

com a oposição, ora com o governo. Nessas condições o partido assumiu um papel 

decisivo no equilíbrio das negociações entre Estado e oposição. (ibid.)  

 

Alves (1987) ainda evidencia que o Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

originalmente formado por membros exilados da oposição, sob a liderança do ex-

governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, resultou de uma cisão no PTB, 

quando Ivete Vargas ganhou no TSE o direito de usar tradicionalmente a sigla. De 

característica social-democrata, o PDT abrigava um pequeno setor socialista que 

influenciou a redação final de seu programa, o qual visava à formação de um partido 

socialista, dando especial ênfase à promoção da infância e aos direitos das minorias 

negras e indígenas.  

 

Líderes sindicais e das comunidades de base empenharam-se na criação do 

Partido Trabalhista, porém, a nova lei tentou impedir o registro com a redação do 

parágrafo 3°, item 3 do Artigo 5°: �Não se poderá utilizar designação ou 

denominação partidária, nem se fará filiação arredentação de filiados ou adeptos, 

com base em credos religiosos ou sentimentos de raça ou classe�. 

 

O PT, por sua vez, obteve êxito em sua argumentação e o Supremo Tribunal 

Eleitoral aceitou seu registro. O PT nasceu das greves de 1978, 1979 e 1980 em sua 

estreita aliança com os movimentos de base rurais e urbanos e com a ação social 

dos católicos progressistas. Contou também com apoio de intelectuais oposicionistas 

e parte do Movimento Estudantil. (Alves, 1987) 
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Adotando uma forma de organização muito semelhante à das comunidades 

de base, o PT compunha-se de células organizadas ao nível das bases, 

encarregados da organização e administração do partido. Contava com diretórios 

formados por membros de área, que escolhiam então uma coordenação regional, 

para formar um comitê estadual. Todos os delegados dos diretórios participavam de 

numerosas convenções informais para decidir sobre questões de interesse de todos. 

 

Enfatizando a consciência crítica, o PT caracterizou sua função como a de 

instrumentalizar as reivindicações dos que se viam até privados de seus direitos 

políticos. Portanto, o PT era o único partido de oposição a instituir um sistema de 

organização paralela, enquanto que todos os outros partidos enraizavam-se em 

correntes políticas tradicionais. (ibid.) 

 

É possível que a Lei Orgânica dos partidos tenha tido efeitos contrários ao 

almejado, pois a profundidade dos debates sobre as alternativas políticas e o 

esforço necessário à reorganização dos partidos políticos integraram as bases à 

discussão, sindicatos, organizações de camponeses, associações de moradores, 

comunidades de base. Portanto, essas organizações antes de se verem afastadas 

da política integraram-se ao contexto e se politizaram. 

 

Por outro lado, a fragmentação ideológica permitiu ao Estado de Segurança 

Nacional margem de manobra para manter iniciativa na arena política e deu tempo 

suficiente para elaborar políticas que lhe assegurariam o controle majoritário do 

Congresso, e em especial, do colégio eleitoral que escolheria em 1984 o sucessor 

do presidente Figueiredo. 

 

Ainda de acordo com Alves (1987), durante 1981 seguiram as negociações da 

política de liberalização. Eleições gerais seriam realizadas em 15 de novembro de 

1982, com exceção das capitais de estado, de interesse do Estado de Segurança 

Nacional, onde as eleições permaneceriam indiretas. Era considerada a eleição mais 

importante das últimas décadas. Realizar-se-iam com o máximo de liberdade. No 

entanto, a política de abertura mantinha-se no curso traçado pelo �plano mestre� de 

liberalização controlada. Seguia tranqüila, até ser perturbada por uma série de 

ataques terroristas de setores militares da �linha dura� contrários à liberalização; tais 
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ataques culminaram na renúncia do General Golbery do Couto e Silva, com a 

declaração pública de que não poderia permanecer num governo incapaz de 

controlar as forças paralelas do aparato repressivo.  

 

Figueiredo visando garantir a vitória da situação anunciou, em 25 de 

novembro de 1981, um pacote de reformas eleitorais. O pacote foi concebido de 

modo a garantir a vitória do PDS nas eleições gerais em muitos estados. As 

reformas incluíam: 

 

 

1. Proibição de coalizões para escolha de candidatos aos governos dos 
Estados. Um dispositivo exigia que cada partido apresentasse candidatos a 
todos os cargos em disputa em cada município. Caso não a conseguisse, o 

partido não teria seu nome inscrito na cédula para qualquer dos cargos, 

naquele município. Este dispositivo forçou os partidos de oposição � que já 

iam adiantados em suas negociações para formar coalizões na disputa 

pelos governos de Estado � a apresentar candidatos diferentes, 
competindo entre si.  
2. Um sistema pelo qual o eleitor seria forçado a escolher candidatos do 
mesmo partido para todos e cada um dos níveis de representação � de 
vereador a governador. Se o eleitor votasse em candidatos de partidos 
diferentes, seu voto seria considerado nulo. Este dispositivos do �voto 

vinculado� contribuiu para mais ainda acentuar a divisão da oposição em 

diferentes partidos.  
3. Uma norma segundo a qual qualquer candidato só poderia renunciar a 

sua candidatura se seu partido se retirasse das eleições. Impedia-se, 
assim, que candidatos de oposição desistissem pouco antes das eleições 

para apoiar outros candidatos de oposição (Alves, 1987, p. 281). 
     

 

A rapidez com que foram tomadas as medidas deixava claro que o executivo 

ainda tinha iniciativa. A oposição, por sua vez, articulava-se diante do fato. O PP 

votou, em convenção nacional, sua própria dissolução e incorporação ao PMDB, 

para aumentar as chances de recuperação do poder político ameaçado pelo voto 

vinculado. 

 

Diante de tais fatos � o voto vinculado e a incorporação do PP ao PMDB � 

restabeleceu-se, em essência, o caráter bipartidário do sistema.  Os outros partidos 

não estavam interessados em dissolver-se. 

 



 

 

54 

                                                                                                                                                                     
 

A oposição garantiu vitória nos Estados mais importantes e industrializados, 

adquirindo nova força no Congresso Nacional. Em contrapartida, teve em 1983, o 

agravamento da crise econômica e social. 

 

Realizadas as eleições o governo passou a negociar com o Fundo Monetário 

Internacional, pois com a dívida externa o governo dependia cada vez mais das 

decisões internacionais. Foi assinada uma �carta de intenções� que previa em 

detalhes as metas econômicas a serem atingidas nos anos seguintes. De fato, 

somente no ano de 1983 três diferentes acordos foram assinados; no início de 1984 

a quinta �carta de intenções� teria de ser assinada, pois cada uma delas caducava 

pela incapacidade do governo de alcançar os objetivos previstos. (Alves, 1987, p. 

289) 

 

O povo sentia na �pele� o agravamento da crise econômica, a dívida externa 

era paga com a miséria do povo, que não tendo as mínimas condições de 

sobrevivência organizava-se em greves e movimentos de base, em geral, cobrando 

melhores condições de sobrevivência. As greves de julho de 1983, por exemplo, 

tinham como principais objetivos: 

 

 
1. Protestar contra as diretrizes econômicas do governo, consideradas 

responsáveis pelo desemprego, os baixos salários e o aumento do custo 

de vida.  
2. Contra as tentativas de eliminação de outras vantagens salariais, 

especialmente dos aposentados. 
3. A favor de uma moratória na questão da divida externa, imediato 

rompimento com o FMI e suspensão dos pagamentos para renegociação. 

4. Pela estabilidade e segurança no emprego.  
5. Pelo controle dos preços dos alimentos, em especial com congelamento 

dos preços dos alimentos básicos.  
6. Pelo fim das intervenções governamentais nos sindicatos, com sua 
devolução aos lideres democraticamente eleitos (Alves, 1987, p. 303). 

 

 

Apesar de tudo, o processo de abertura não foi detido, graças à crescente 

atuação de setores da sociedade que se articulavam pelo retorno à democracia. 

Nesse processo no final de 1983, os partidos de oposição encamparam a campanha 

pela eleição direta para Presidência da República. O movimento conhecido como 
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Diretas-Já mobilizou o país de norte a sul, em manifestações que envolviam 

milhares de pessoas. 

 

O movimento Diretas-Já visava pressionar o Congresso para aprovar a 

Ementa Constitucional apresentada pelo deputado federal Dante de Oliveira, com o 

objetivo de restituir as eleições diretas para presidente. A ementa, porém, foi 

derrotada por apenas 22 votos, numa seção em que vários deputados deixaram de 

comparecer. 

 

A escolha do novo presidente seria realizada, mais uma vez, pela via 

indireta. Formou-se então uma aliança de políticos favoráveis à abertura. A Frente 

Liberal, como foi chamada, reuniu tanto pessoas da oposição quanto antigos 

colaboradores do regime militar. A Frente garantiu para a oposição a maioria no 

Congresso. 

 

Dois civis concorreram à sucessão presidencial. Tancredo Neves, da Frente 

Liberal, e Paulo Maluf, do PDS. A vitória coube a Tancredo Neves. Ele, entretanto, 

não assumiu o poder. Às vésperas de sua posse foi hospitalizado e faleceu em 21 

de abril de 1985. A presidência foi assumida pelo vice, José Sarney. 

 

  

*** 

 

 

Diante do exposto, é possível trazer para esta investigação reflexões em dois 

sentidos: em primeiro lugar a CEB Nossa Senhora das Dores � objeto de estudo 

desta pesquisa � está inserida numa teia de iniciativas, mostrando que a mesma não 

é, de forma alguma, uma iniciativa isolada, mas sim, uma entre as demais 

manifestações no período ora relatado. Em segundo, a análise da conjuntura política 

desse período, conhecido pela historiografia como regime militar, apresenta-se como 

pano de fundo para a compreensão da dinâmica da CEB, o que não significa que 

necessariamente todos os acontecimentos políticos descritos tenham atingido 

diretamente o cotidiano da CEB.  

 



 

 

56 

                                                                                                                                                                     
 

Contudo, dadas as diversas conjunturas político-sociais do período, pode-se 

afirmar, como aponta Freire (1976) �que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas 

num contexto histórico concreto, histórico, social, cultural, econômico, político, não 

necessariamente idêntico a outro contexto� (p. 17) e que existiram diversos 

contextos educativos ao longo desses vinte anos, o que implica em práticas que 

podem ser tanto iguais quanto distintas. Isso permite constatar, numa perspectiva 

histórica, que foram inúmeras as possibilidades de conscientização no período. 

Considera-se necessária, neste momento do estudo, a análise das doutrinas que 

permearam o cotidiano das CEBs.  
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO POPULAR E TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 

 

Nos horizontes do mundo 
Não haverá movimento  
Se o botão do sentimento  

Não abrir o coração. 
 

Paulinho da Viola 
 

 

Neste capítulo apresentam-se os conceitos fundamentais da Educação 

Popular e da Teologia da Libertação necessários ao estudo proposto: apreender que 

consciência, ou consciências, formaram as Comunidades Eclesiais de Base com a 

apropriação das orientações da Educação Popular e da Teologia da Libertação 

durante o Regime Militar brasileiro.  

 

  Para tanto, são utilizadas como referencial as principais obras de ambas as 

doutrinas, partindo das primeiras experiências que as constituíram na situação 

latino-americana para, posteriormente, demonstrar-se suas teorias e métodos, que 

culminam com a discussão pretendida: o projeto de conscientização de ambas. 

Nesta perspectiva, em seguida, discute-se o papel dos intelectuais junto às classes 

populares, e por fim, são trazidas as reflexões dessa análise como contribuições 

para a presente pesquisa.  

 

 

2.1 A Educação Popular 

 

 

Costa (1982) define Educação Popular como uma prática social, e como tal, 

uma atividade política, capaz tanto de perpetuar a situação, como de transformá-la. 

De modo geral, os trabalhos clássicos sobre a Educação Popular, entre eles, Paiva 

(1973), Beisiegel (1974; 1881; 1992) e Manfredi (1978; 1983; 1987) a veêm como 

empreendimento para difundir a ideologia dominante e garantir a reprodução das 

relações sociais de produção.  
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No entanto, na medida em que os estudos das várias experiências com o 

sistema Paulo Freire no Brasil revelam uma negação às diretrizes estabelecidas pelo 

Estado, a educação passa a ser vista como instrumento de libertação das classes 

subalternas. (Manfredi, 1987) 

 

Nessa perspectiva, a autora propõe uma releitura da Educação Popular no 

Brasil, à luz do pensamento gramsciniano, concebendo-a... 

 

 
...como processo, que permitia às classes subalternas elaborar e divulgar 

uma concepção de mundo organicamente vinculada a seus interesse e 

não, simplesmente, como instrumento ideológico empregado pelas classes 

dominantes para a conquista ou manutenção da hegemonia (Manfredi, 
1987, p. 40).          

 

 

É oportuno considerar neste momento a definição de Educação Popular 

colocada em uma apostila para formação de animadores, que ressalta que 

Educação Popular é: �um conjunto de ferramentas que permitem aos grupos 

populares refletirem sobre sua prática de luta, compreender sua dimensão de classe 

e buscar avanços  organizativos necessários à nossa caminhada de libertação�
12. 

 

Assim, podemos afirmar que o fenômeno da Educação Popular não se limita 

apenas aos movimentos de alfabetização de base, mas, também, relaciona-se a 

diversas outras práticas sociais que abrangem diversas possibilidades educativas no 

decurso da vida dos indivíduos. 

 

Essa redução da Educação Popular apenas a movimentos de alfabetização 

acontece na literatura da área que, de modo geral, ao falar de Paulo Freire, um dos 

seus principais teóricos, reduz sua produção pedagógica à sua mais conhecida 

criação: o método de alfabetização de jovens e adultos. No entanto, Beisiegel 

(1992), em um minucioso estudo sobre a teoria e prática de Paulo Freire, demonstra 

que a produção pedagógica desse educador deve ser compreendida num sentido 

mais amplo e que seu método é apenas um capítulo entre suas várias 

preocupações. 

                                                
12 Documento depositado no CEDIC - PUC na caixa de Educação Popular nº 2. 
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Beisiegel (1992) destaca, ainda, que a preocupação fundamental que Paulo 

Freire tinha desde o início de seu trabalho na área da Educação, era a difícil e rara 

união da reflexão e da prática, e que como educador, ao longo de sua vida, foi 

construindo sua contribuição para a Educação Popular, chegando a defender a 

importância fundamental da conscientização, inserida na luta transformadora dos 

oprimidos, isto é, concluindo que o processo educativo e a prática política caminham 

juntos e são indissociáveis.             

                     

Em síntese, nesta análise da Educação Popular, atrelada à Teologia da 

Libertação, o estudo assume a perspectiva gramsciniana, proposta por Manfredi 

(1987), uma vez que esta concorda com a definição encontrada nos documentos de 

Educação Popular do CEDIC, utilizando-a como setas indicativas para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa.   

 

 

2.1.1 Paulo Freire 

 

 

Definida a perspectiva da Educação Popular utilizada nesse trabalho importa, 

agora, aprofundar a reflexão sobre a mesma. Para tanto, é imprescindível a análise 

da obra de Paulo Freire, uma vez que os trabalhos desenvolvidos por esse educador 

inspiram a prática realizada pelas CEBs. São abordados, portanto, os trabalhos de 

Paulo Freire procurando apreender: sua concepção antropológica, o método de 

alfabetização de adultos e, finalmente, o conceito de conscientização.           

 

 

2.1.1.1 A Concepção antropológica de Paulo Freire 

 

 

Para Paulo Freire qualquer reflexão sofre o que é a educação implica em  

refletir sobre o próprio homem, portanto, faz-se necessário uma abordagem sobre 

sua concepção antropológica.  Freire (1979b) considera que o núcleo fundamental 

do homem, no qual se sustenta o processo de educação, é seu inacabamento ou 

sua inconclusão. Para ele o cão e a árvore também são inacabados, mas o homem 



 

 

60 

                                                                                                                                                                     
 

se sabe inacabado e por isso se educa, não haveria educação se o homem fosse 

acabado. 

 

 

O homem pergunta-se: quem sou? de onde venho? Onde posso estar? O 
homem pode refletir sobre si mesmo e se colocar num determinado 
momento, numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais 

e, como pode fazer essa auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser 
inacabado, que está em constante busca. Eis aqui a raiz a educação 

(p.27). 
 

 

Deste modo, a educação é possível para o homem porque este é inacabado e 

sabe-se inacabado. A educação implica essa busca realizada por um sujeito que é o 

homem, pois esse deve ser sujeito de sua própria educação. Não pode ser objeto 

dela. �Por isso, ninguém educa ninguém� (ibid., p. 28). Apenas nessa busca o ser 

pode traduzir-se em ser mais, nessa busca permanente de si mesmo. 

 

No entanto, essa busca não é individual, uma busca solitária pode traduzir-se 

em um ter mais, que é uma forma de ser menos. Esta busca deve ser feita em 

comunhão com outros seres que procuram ser mais, caso contrário se fará de uma 

consciência objeto de outras. Pois, �o homem não é uma ilha. É comunicação. Logo 

há uma estreita relação entre comunhão e busca�. (ibid., p.28) 

 

Assim, para Paulo Freire, não existem seres educados e não educados, 

estamos todos nos educando, existem apenas graus de educação, mas esses não 

são absolutos. A educação tem um caráter permanente. 

 

A sabedoria parte da ignorância, pois não existem absolutos ignorantes. Todo 

ser humano tem em si o testemunho do novo saber que se anuncia, uma vez que 

todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, �não há saber nem 

ignorância absoluta: há somente uma relativização do saber ou da ignorância� (ibid., 

p.29). Por isso, o educador não deve tomar a posição de ser superior que ensina um 

grupo de ignorantes, mas sim, uma posição humilde daquele que comunica um 

saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. 
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Portanto, o homem está no mundo e com o mundo, se apenas estivesse no 

mundo não haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode 

objetivar-se pode distinguir entre um eu e um não-eu, tornando-se assim capaz de 

relacionar-se, de sair de si, projetar-se, de transcender, pode distinguir órbitas 

existenciais distintas de si mesmo. 

 

Dessa relação, do homem no mundo e com o mundo, Paulo Freire destaca 

em seus estudos quatro características essenciais. A primeira é a da reflexão do 

homem frente à realidade, o homem tende a captar a realidade fazendo-a objeto de 

seus conhecimentos. �Assume a postura de um sujeito cognoscente de um objeto 

cognoscível� (Freire, 1979b, p.30). E isso é próprio de todos os homens e não 

privilégio de alguns. 

 

Compreendendo sua realidade o homem é capaz de levantar hipóteses sobre 

o desafio dessa realidade e procurar soluções, podendo transformá-la e com seu 

trabalho criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias. 

 

Os espaços geográficos e históricos, para Paulo Freire, são repletos de 

cultura da qual o homem criou, pois a cultura é tudo que é criado pelo homem. 

Consiste em criar, não em repetir; o homem pode fazê-la porque tem uma 

consciência capaz de criar o mundo e transformá-lo. Nesse sentido, o autor aponta 

para uma segunda característica da relação: a conseqüência, resultante da criação e 

recriação que assemelha o homem a Deus, pois o homem não é um ser para a 

adaptação, mas para a transformação. 

 

A terceira característica da relação é a capacidade humana de temporalizar-

se,já que o homem é um ser capaz de identificar sua própria ação: objetiva o tempo, 

temporaliza-se, faz-se homem-história.  

 

O animal está sob o tempo, está sob uma esmagadora eternidade. Enquanto, 

Deus está sobre o tempo, assim também está na eternidade. Mas o homem, pelo 

contrário, está no tempo, tem consciência de um ontem e de um amanhã. 
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Além de temporais, as relações do homem são transcendentes, e essa é a 

quarta e última característica da relação. O homem pode transcender sua iminência 

e estabelecer relações com seres infinitos, no entanto essa relação não pode ser 

uma domestificação, submissão ou resignação diante do ser infinito. 

 

Manfredi (1978) ao refletir sobre a antropologia freiriana relaciona algumas 

idéias formuladas pelo autor com determinadas formulações filosóficas de dois 

pensadores cristãos contemporâneos ao mesmo: Mounier e Maritain. 

 

As dimensões próprias da natureza humana que decorrem da pluralidade e 

da transcendência apresentam uma conotação bastante próxima a de Mounier, 

quando este procura especificar as relações entre a pessoa e a natureza. Mounier 

(apud Manfredi, 1978) evidencia que: 

 

 

O homem singulariza-se por uma dupla capacidade de romper com a 
natureza. Só ele conhece esse universo que o absorve e só ele o pode 

transformar, ele, o menos poderoso dos animais.(...) A pessoa não se 
contenta em sofrer a ação da natureza, donde veio, ou de mover-se 
conforme suas provocações. Volta-se para ela para transformar e 
progressivamente lhe impor a soberania de um universo pessoal. (...) A 
exploração da natureza não tem por fim articular sobre um feito de 
determinismos um feixe de reflexos condicionados, mas sim abrir, perante 
a liberdade criadora dum número crescente de homens, as mais altas 

possibilidades de humanização (p.74). 
 

 

Jacques Maritain, segundo testemunho do próprio Paulo Freire, também 

exerceu influência em sua concepção de homem e de mundo. Maritain explora 

alguns conceitos, que se assemelham aos de Freire, ressaltando a primazia do 

homem em relação aos demais seres vivos que compõem a natureza, sendo o 

homem um ser dotado de características culturais próprias de sua natureza histórica. 

Afirma Maritain (apud Manfredi,1978): 

 

 

As dimensões específicas do homem, enquanto ser racional e histórico, 

capacitam-no a tornar-se cada vez mais humano e a participar de tudo 
aquilo que lhe permite enriquecer a sua grandeza original. (...) O homem, 
ao desenvolver as suas potencialidades, através do exercício da razão e do 
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trabalho, pode propulsionar as forças criadoras que são instrumentos de 

sua própria libertação ( p.74). 
 

 

Assim, para Manfredi (1978), as concepções de homem e de mundo 

subjacentes às formulações de Paulo Freire identificam-se com as formulações 

filosóficas pelos pensadores cristãos acima mencionados. No entanto, adverte a 

autora, existem diferentes matrizes entre Paulo Freire aqueles pensadores, porém, 

todos se baseiam numa visão humana e idealista do homem, de suas relações com 

o mundo e de sua história.  

 

 

Humanista porque se fundamenta numa concepção essencialista da 

natureza humana, onde o homem é visto como um ser eminentemente 
�criador� e �interferidor� (...) E idealista, à medida em que ressalta o papel 

central do homem enquanto ser �consciente� e �criador�, que desempenha 

sempre um papel ativo nas transformações sociais (p.75). 
 

 

Contudo, a ligação de Paulo Freire com alguns dos paradigmas do 

personalismo e do humanismo cristão parecem evidentes. 

 

 

2.1.1.2 O Método Paulo Freire 

 

 

Visando a alfabetização e a conscientização de jovens e adultos o método 

Paulo Freire contradiz os métodos de alfabetização puramente mecânicos, projeta 

levar a termo uma alfabetização direta, ligada realmente à democratização da 

cultura. Uma alfabetização da qual �o homem, que não é passível nem objeto, 

desenvolve sua atividade e a vivacidade da invenção e da reinvenção, característica 

de seu estado de procura�. (Freire, 1979a, p. 41)  

 

Para a elaboração do método são propostas cinco fases. A primeira 

compreende a descoberta do universo vocabular do grupo com o qual se há de 

trabalhar e efetuar o curso, retendo as palavras � que a teoria chama de palavras 

geradoras � mais carregadas de sentido existencial e expressões típicas do povo. 
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Essa etapa é de suma importância, pois garante à equipe de educadores bons 

resultados, não somente nas relações que se estabelecem, mas pelo conteúdo 

vinculado à linguagem popular do educando.    

 

A segunda fase é a seleção das palavras dentro do universo vocabular que 

deve ser submetida aos seguintes critérios: 1) O da riqueza silábica; 2) O das 

dificuldades fonéticas. As palavras escolhidas devem responder às dificuldades 

fonéticas da língua e colocar-se na ordem de dificuldade crescente; 3) O conteúdo 

da palavra que implica procurar o maior compromisso possível da palavra numa 

realidade de fato, social, cultural política... (Freire, 1979a, p. 43)   

 

Na terceira fase criam-se situações existenciais típicas do grupo com o qual 

se trabalha. Isto é, situações-limite devem ser criadas para que os sujeitos 

conheçam-se em situação, sendo conduzidos à conscientização para a 

alfabetização, pois como aponta Freire (1979a): �A alfabetização e a conscientização 

são inseparáveis. Todo o aprendizado deve estar intimamente associado à tomada 

de consciência de uma situação real e vivida pelo aluno�. (p. 51) 

 

A quarta fase consiste na elaboração de fichas indicadoras que podem 

auxiliar os coordenadores do debate em seu trabalho. 

 

E, finalmente, a quinta fase, na qual são elaboradas fichas nas quais 

aparecem as famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras.  

 

Estruturado o material, em forma de dispositivos ou cartazes, constituídas as 

equipes de supervisores e coordenadores � devidamente treinados nos debates 

relativos às situações já elaboradas � e de posse das fichas indicadoras, tem início o 

trabalho efetivo da alfabetização. 

 

Na aplicação do método os círculos de cultura substituem a escola, 

proporcionando aos educandos condições para que tomem parte da educação de 

maneira livre e crítica. O coordenador não exerce uma função de �professor� e a 

condição essencial para a tarefa é o diálogo. O coordenador jamais pode impor 

influência, pois se imposta, coloca em perigo a cultura popular, que corre o risco de 
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ser destruída e o sujeito, ao invés de uma posição crítica perante o mundo, assume 

a posição de seu coordenador.  

 

Visando que o homem insira-se na construção da sociedade e na direção da 

mudança social, substituindo a captação principalmente mágica da realidade por 

uma captação mais e mais crítica, o método é aplicado de forma ativa, através do 

diálogo, valorizando as experiências do sujeito, tratando-o não como analfabeto, 

mas como um homem que apreende a ler.  

 

A utilização das palavras geradoras e das situações-limite procuram 

desenvolver no sujeito, Freire (1979a), a consciência de: 

 

 

- a existência de dois mundos, o da natureza e o da cultura; 
- o papel ativo do homem na realidade e com ela; 
- o papel da medição, que joga a natureza nas relações e nas 

comunicações entre homens; 
- a cultura como resultado de seu trabalho, de seu esforço criador e 

recriador; 
- a cultura como incorporação � crítica e criadora � e não como 

justaposição de informações ou de prescrições superadas; 
- a democratização da cultura como dimensão da democratização 

fundamental; 
- a aprendizagem da leitura e da escrita como chaves com as quais o 
analfabeto começará sua introdução no mundo da comunicação escrita; 
- o papel do homem, que é sujeito e não simples objeto (p. 52).                 

 

 

As primeiras situações são apresentadas por desenhos e dispositivos. Trata-

se de exercitar a curiosidade do analfabeto e procurar fazê-lo distinguir o mundo da 

natureza do mundo da cultura. Uma vez reconhecidos os dois mundos, vão se 

sucedendo outras situações das quais ora se aprofunda, ora se amplia a 

compreensão do domínio cultural. Compreendendo, por exemplo, o analfabeto que a 

falta de conhecimento, a ignorância absoluta, não existe. Entra-se na fase de 

alfabetização propriamente dita, somente, com o oitavo desenho. A última situação 

gira ao redor da dimensão da cultura como aquisição sistemática da experiência 

humana, daí passa-se a debates sobre a democratização da cultura, com o que se 

abrem as perspectivas de alfabetização etc. 
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Os resultados são surpreendentes homens alfabetizados em 45 dias, e se 

não conscientes, a caminho da conscientização. 

 

 

2.1.1.3 O Material Didático 

 

 

Como pode ser observado, o método pressupõe a elaboração do material 

didático a partir da cultura do grupo que será alfabetizado. No entanto, foi elaborado 

e publicado um significativo material para a alfabetização e pós-alfabetização. De 

modo geral, os materiais que se voltam à alfabetização, abordam situações comuns 

entre as classes menos favorecidas, como por exemplo a problematização do 

vocábulo tijolo. Já o material pós-alfabetização voltava-se comumente para a 

formação política. A seguir, apresenta-se um texto mimeografado elaborado por 

animadores: 

  

 

Estudo de História � 2ª Parte 
Recordação: 

Como a gente viu da vez passada, no começo da história a humanidade 

vivia em comunidades, onde o trabalho era comum e o fruto do trabalho 
também era comum. 
Tudo era igualmente dividido entre todos. 
Com o início da agricultura e da pecuária, a invenção das ferramentas, 

divisão do trabalho, etc, aconteceram duas coisas: 
- de um lado uma coisa boa: a produção de alimentos, roupas e etc 

aumentou e dá menos trabalho. Quer dizer: aumentaram as forças 

produtivas. 
- por outro lado, uma coisa ruim: um grupo começa a ficar com uma parte 

maior dos frutos do trabalho comum. Começa a explorar os outros. Que 

dizer: mudaram as relações de produção. 
Na comunidade primitiva existia relação de colaboração. 
A partir daí passaram a existir relações de exploração.

13 
 

 

 A parte do texto aqui transcrita refere-se a um resumo geral de uma aula 

anterior. Veja a preocupação do coordenador em demonstrar a transformação das 

relações da produção, da relação de colaboração à relação de exploração, 

viabilizando assim a possibilidade de retorno à antiga situação de colaboração e 

superação da situação vigente de exploração. 
                                                
13 Documento depositado na pasta de Educação Popular nº 2 do CEDIC (grifos dos animadores). 
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Já o Núcleo Educação Popular 13 de Maio produzia e comercializava 

diversos livretos simples intitulados Cadernos de Formação, voltados à formação 

política das bases. Seguem exemplos de alguns títulos encontrados: 

 

- �Eureka� � Saiba como nosso �Zé Batalhador� descobriu os segredos da 

exploração.  

 

- �Trabalhadores: muitas lutas uma só classe� � Uma recuperação histórica 

das articulações sindicais no Brasil suas formas de organização, suas lutas, sua 

relação com o Estado e os partidos políticos. Desde a Fundação da Confederação 

Operária Brasileira (COB), em 1906, até a formação da  Central única dos 

Trabalhadores (CUT). 

 

- �A Sociedade em que vivemos� � Fala do sistema e das leis que regem o 

capitalismo: A sociedade de mercadorias, a exploração capitalista, a crise da 

superprodução etc. 

 

- �De olho na urna� � Instruções para monitores e fiscais de oposições 

sindicais. Como evitar as fraudes. 

   

Outro material didático comumente encontrado nos núcleos de Educação 

Popular era a poesia de cordel. Segue uma poesia produzida por Francisco Antonio, 

com apoio do Centro Pastoral Vergueiro (CPV) em cordel intitulado Minha vida é 

uma poesia!  

     

 

A água e o fogo � vida. 
 
O fogo traz para nós 
Um novo cristo ressuscitado 
Faz nós levantar a voz 
Para sermos libertados 
 
É o fogo a nossa luz 
Para iluminar a escuridão 
Que nos traz nova vida 
Para nossa salvação 
 
A água é renovação do mundo 
Que tudo purifica 
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Toda obra bem feita  
Com água melhor fica  
 
A água que limpa  
É ela fonte de vida  
Nos faz forte na caminhada  
Gente simples e unida  
 
Faz novas todas as coisas  
Traz força para viver  
Água é o caminho 
De quem quer na vida vencer. 

 

 

É passível de observação o caráter libertador dessa poesia influenciada 

pela Teologia da Libertação e a Educação Popular.  

 

 

2.1.1.4 Alfabetização e Conscientização 

 

  

Conscientização é o conceito central das idéias de Paulo Freire sobre a 

educação. Tornando-se consciente o homem pode escolher seu caminho, sem 

determinação alguma, de acordo com aquilo que acha melhor para si. Freire (1979a) 

assim comenta sobre o vocábulo �conscientização�: 

 

 

Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi 

imediatamente seu significado, por que estou absolutamente convencido 
de que a educação, como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, 

uma aproximação crítica da realidade (p.25). 
 

 

Para Freire (1979a) somente o homem é capaz de distanciar-se do mundo, 

objetivando-o para admirá-lo, num sentido filosófico, tornando-se capaz de agir 

conscientemente sobre a realidade objetiva, rompendo com a posição cômoda que 

se dá na aproximação ingênua que o homem faz do mundo.  

 

 A conscientização é um teste de realidade, quanto mais conscientização, 

mais se �desvela� a realidade, mais se penetra na essência fenomenológica do 

objeto, em face ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por isso ela, a 
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conscientização, não pode existir noutro lugar senão na vida, no ato de ação-

reflexão, tornando-se um compromisso histórico, pois a inserção na realidade 

histórica, implica que os homens assumam um papel de sujeitos que fazem e 

refazem o mundo. (ibid.) 

 

A base da conscientização é, de um lado, a consciência, e de outro, o mundo. 

Isto é, está baseada na relação consciência/mundo. Onde os homens não devem 

aderir a um mundo �feito�, pois, ver-se-ão submersos na obscuridade. Devem manter 

uma atitude crítica na história, não terminá-la jamais.  

  

 Assim, a conscientização para Freire (1979a), convida o homem a assumir 

uma posição utópica frente ao mundo, posição essa que transforma o 

conscientizado em �fator utópico�. A esse respeito, o autor faz suas considerações: 

 

 

Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a 
dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a 

estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Por esta 
razão a utopia é também um compromisso histórico ( p. 27). 

 

 

Contudo, a utopia acompanha o conhecimento. Não podemos denunciar a 

estrutura desumanizante sem conhecê-la criticamente. Conhecendo-a podemos 

negá-la e anunciar a transformação, criando a história com nossas próprias mãos. 

 

    

2.1.1.5 A consciência e seus níveis 

 

   

Paulo Freire, de modo geral, em sua obras divide a consciência em três 

níveis: a semi-intransitiva, a transitiva e a crítica. A primeira é caracterizada pela 

quase aderência do sujeito à realidade objetiva ou sua quase imersão na realidade. 

Neste nível, a consciência dominada não toma suficiente distância da realidade a fim 

de objetivá-la e conhecê-la criticamente. 
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Em sua quase imersão na realidade, esta modalidade de consciência não 

consegue captar muitos dos desafios do contexto ou os percebe distorcidamente, 

pois envolvida pelas condições objetivas, sua semi-intransitividade, sofre uma certa 

supressão. Assim, em seu fundo de visão os dados que mais se destacam são os 

que dizem respeito aos problemas vitais, cuja razão de ser, de modo geral, é sempre 

encontrada numa realidade concreta, uma vez que nesse nível de percepção não se 

verifica facilmente o que se chama de percepção estrutural, que implica, para Paulo 

Freire, na compreensão verdadeira, na razão de ser dos mesmos.  

 

Dessa forma, a explicação para os problemas encontra-se fora da realidade 

concreta, ora nos designos divinos, ora no destino, ou na inferioridade natural de 

homens cuja consciência se encontra nesse nível. (Freire, 1976) 

 

Freire (1979b) aponta as principais características da consciência semi-

intransitiva ou ingênua: 

 

 

1. Revela uma certa simplicidade, tende a um simplismo na interpretação 

dos problemas, isto é, encara um desafio de maneira simplista ou com 

simplicidade. Não se aprofunda na causalidade do próprio fato. Suas 

conclusões são apressadas e superficiais. 
2. Há também uma tendência a considerar que o passado foi melhor. Por 

exemplo: os pais que se queixam da conduta de seus filhos, comparando-a 
ao que faziam quando jovens. 
3. Tende a aceitar formas gregárias ou massificadoras de comportamento. 

Esta tendência pode levar a uma consciência fanática. 
4. Subestima o homem simples. 
5. É impermeável à investigação. Satisfaz-se com as experiências. Toda 

concepção científica para elas é um jogo de palavras. Suas explicações 

são mágicas. 
6. É frágil na discussão dos problemas. O ingênuo parte do princípio de 

que sabe tudo. Pretende ganhar a discussão com argumentações frágeis. 

É polêmico, não pretende esclarecer. Sua discussão é feita mais de 

emocionalidades que de críticas: não procura a verdade; trata de impô-la e 
procurar meios históricos para convencer com suas idéias. É curioso ver 

como os ouvintes se deixam levar pela manha, pelos gestos e pelo 
palavreado. Trata de brigar mais, para ganhar mais. 
7. Tem forte conteúdo profissional. Pode cair no fanatismo ou no 

sectarismo. 
8. Apresenta fortes compreensões mágicas. 
9. Diz que a realidade é estática e não mutável. (p.40) 
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De acordo com Freire (1976) há duas direções possíveis que se oferecem à 

consciência semi-intransitiva: a primeira é a de alcançar o nível de criticidade, a 

segunda é a distorção numa forma �irracional� ou �fanática�. (p. 82) 

 

Caminhando para a criticidade, a consciência passa pela consciência 

transitiva que caracteriza-se por ampliar, em relação à consciência semi-intransitiva, 

a capacidade de captação na qual o sujeito passa a perceber, não só apenas o que 

antes não era percebido e agora passa a ser, mas também muito do que era 

entendido de uma certa forma, o é agora, de maneira diferente. Porém, não há uma 

fronteira rígida entre esse nível da consciência e o anterior, em muitos casos, a 

consciência semi-intransitiva continua presente, em certos aspectos, na transitivo-

ingênua. (ibid., p. 75) 

 

Desse modo, a consciência transitiva emerge da consciência ingênua, sendo 

ainda tão dominada quanto a anterior, mas indiscutivelmente mais alerta com 

relação à razão de ser de sua própria ambigüidade. 

 

Assim, a emersão da consciência popular, mesmo ainda ingenuamente 

transitiva, provoca o desenvolvimento da consciência das classes dominantes. É que 

a transitividade ingênua ao anunciar nas classes massas populares a consciência de 

classe dominada, com que se assumem como classe para si, surpreende � assim  

como a um momento de surpresa entre as massas populares � as classes 

dominantes quando percebem que estão sendo desveladas pelas massas. 

 

Para Freire (1976) essa dupla revelação denota ansiedades em ambas as 

classes. As massas populares se fazem ansiosas por liberdade, por superar o 

silêncio em que sempre estiveram, enquanto as classes dominantes, para manter o 

status quo provocam reformas estruturais que afetam o sistema em sua essência. 

 

Da consciência transitiva chega-se à consciência crítica que, segundo Freire 

(1976), não se constitui através de um trabalho intelectualista, mas na práxis � 

ação/reflexão � pois �no momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são 

capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se 
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encontram sua percepção começa a mudar, embora isso não signifique ainda a 

mudança de estrutura� (p. 39). 

               

Portanto, denúncia e anúncio, nesta pedagogia, não são palavras vazias, mas 

compromisso histórico. De um lado, denuncia-se à sociedade de classes como uma 

sociedade de exploração, exigindo-se cada vez maior conhecimento científico de tal 

sociedade; de outro, anuncia-se uma nova sociedade demandando-se uma teoria de 

ação transformadora da sociedade denunciada. (ibid.)             

 

Nesse sentido, a conscientização só se autentica nesta ida e volta, que é uma 

dialética entre prática e teoria, em que apreendemos que a verdadeira consciência 

não se identifica jamais, com a espera, a pura espera. 

 

Freire (1979b) aponta as seguintes características para a consciência crítica: 

 

 

1. Anseio de profundidade de análise de problemas. Não se satisfaz com 

as aparências. Pode-se reconhecer desprovida de meios para a análise do 

problema. 
2. Reconhece que a realidade é mutável. 
3. Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos de 

causalidade. 
4. Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta às 

revisões. 
5. Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de preconceitos. 
Não somente na captação, mas também na análise e na resposta. 
6. Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. Torna-se mais 
crítica quanto mais reconhece em sua quietude a inquietude e vise e versa. 
Sabe que é na medida que é e não pelo que parece. O essencial para 

parecer algo é ser algo; é a base da autenticidade. 
7. Repele toda a transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita 

a delegação das mesmas. 
8. É indagadora, investiga, força, choca. 
9. Ama o diálogo, nutre-se dele. 
10. Face ao novo não repele o velho só por ser velho, nem aceita o novo 

por ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos (pp. 40-1). 
 

 

No entanto, para Freire (1976), a mudança da percepção da realidade pode 

dar-se �antes� da transformação desta. A significação do antes, aqui não é do 

sentido comum. �O antes aqui não significa um momento anterior que estivesse 

separado por uma estrutura rígida. O antes, pelo contrário, faz parte do processo de 

transformação estrutural�. (p.40) 



 

 

73 

                                                                                                                                                                     
 

Para ser um ato de conhecimento, os métodos de educação popular devem, 

de um lado, necessariamente, envolver as classes populares num esforço de 

mobilização e de organização em que elas se apropriam, como sujeitos, ao lado dos 

educadores do próprio processo. De outro, deve engajá-los na problematização 

permanente de sua realidade ou de sua prática nesta. (Freire, 1976) 

 

 Vista assim, a conscientização não vem antes ou depois da alfabetização. 

Ela ocorre tanto nesta, quanto na pós-alfabetização ou em atividade de educação 

política envolvendo analfabetos e não necessariamente ligados a um esforço 

alfabetizador. (ibid.) 

 

Segundo o autor, o ponto de partida para uma análise da conscientização 

crítica dos seres humanos é concebê-los existentes no mundo e com o mundo. Na 

medida em que a condição básica para a conscientização é que seu agente seja um 

sujeito, isto é, um consciente, a conscientização como a educação é um processo 

especificamente humano.  

 

Contudo, dada toda exposição feita até aqui, é oportuno chamar a atenção 

quanto à transição da consciência semi-intransitiva para a consciência crítica, na 

qual podem ser encontradas diferenças entre duas das principais obras de Paulo 

Freire � Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido � como 

adverte o próprio autor fazendo uma crítica a si mesmo: 

 

 

(...) em relação à Educação como prática da liberdade, ao considerar o 
processo de conscientização, ter tomado o momento do desvelamento da 

realidade social como se fosse uma espécie de motivador psicológico da 

transformação. O meu equívoco não estava, obviamente, em reconhecer a 

fundamental importância do conhecimento da realidade no processo de 

transformação. O meu equívoco consistiu em  não ter tomado estes pólos � 
conhecimento da realidade e transformação da realidade � em sua 
dialeticidade. Era como se o desvelar da realidade já significasse sua 

transformação. Diga-se de passagem que, em a Pedagogia do Oprimido e 
em Cultural Action for Freedom já não é esta a posição que tomo face ao 

problema da conscientização. A práxis que medeia estes dois livros 

daquele que me ensinou a ver o que antes não me havia sido possível ver. 

Mas é sobretudo em textos mais novos como Education, Libertation and 

the Chuch, que resultam de minha experiência mais recente, que a 

abordagem deste problema toma uma feição distinta da que se encontra 

em Educação como Prática da Liberdade (Freire, 1976, pp. 145-6, 
grifos do autor) 
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Esse mesmo equívoco segundo Freire (1976) é recorrente em pedagogos que 

não vêem as dimensões e implicações políticas de sua prática pedagógica, falando 

em conscientização estritamente pedagógica, diferente daquela a ser desenvolvida 

por políticos. �Uma educação que seria na intimidade de seus seminários, mais ou 

menos asséptica, que não teria nada a ver com nenhum compromisso político�.      

(p. 146) 

 

Esta separação entre educação e política para Paulo Freire, sendo ela 

ingênua ou astuciosamente feita, é tão irreal quanto perigosa. Pois, pensar a 

educação independente do poder que a constitui, nos leva a duras conseqüências, 

em que, de um lado, reduz-se a um conjunto de valores e ideais abstratos, que o 

pedagogo constrói no interior de sua consciência, sem sequer querer perceber os 

condicionamentos que o fazem pensar assim; de outro, o converte a um repertório 

de técnicas comportamentais, acreditando, até mesmo, que pode tomar a educação 

como alavanca transformadora da realidade.  

 

Enquanto, verdadeiramente, não é a educação que forma a sociedade, mas a 

sociedade que formando-se constitui a educação de acordo com os valores que a 

norteiam. Assim, a sociedade que se estrutura em função dos interesses de quem 

tem o poder, passa a ter na educação um fator fundamental para sua preservação. 

 

Desse modo, a concepção da educação como alavanca da transformação da 

realidade é resultado, em parte, da má compreensão da posição da educação em 

relação à sociedade, e funda-se como instrumento de preservação da sociedade. 

Assim, a transformação radical e profunda da educação só ocorre quando a 

sociedade é transformada radicalmente também. 

 

 

2.1.1.6 Refletindo sobre o exposto 

 

 

Diante do que foi aqui onsiderado, é possível observar que Paulo Freire tem 

como tema central de sua proposta pedagógica a conscientização, no entanto, 

críticos, comentadores, e até mesmo o autor, encontram diferenças em relação a 
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duas de suas principais obras: Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do 

Oprimido. 

 

Nessa perspectiva, Manfredi (1978) divide a obra freiriana em dois períodos: o 

primeiro (1959-1965) traz a visão de uma educação para a participação, enquanto 

que o segundo, após 69, apresenta a visão de uma educação para a libertação.          

 

Para a autora, no primeiro período o enfoque central de Paulo Freire, em 

quase todos os trabalhos e conferências, é o de uma educação para a participação.  

A educação é encarada como processo que visa preparar o educando a participar, 

não só de um ambiente social restrito, mas das mudanças sociais que ocorrem na 

sociedade como um todo, ou seja, uma educação que prepare o brasileiro para 

participar dos desafios de uma época de trânsito. (Manfredi, 1978, p. 68) 

 

Paulo Freire ao formular sua concepção de educação vinculada ao contexto 

histórico-social busca um embasamento teórico-científico. Essa formulação 

decorreu, segundo a autora, de uma análise das raízes culturológicas da 

inexperiência democrática brasileira, na qual Paulo Freire procurou situar 

historicamente os fatores sócio-econômicos e culturais que engendram tal clima de 

inexperiência democrática e, ao diagnosticar os nossos principais problemas 

educacionais, projetou as linhas mestras de uma nova educação voltada para as 

necessidades dos homens que vivem numa sociedade em fase de trânsito. 

 

 

Assim, ao formular sua concepção educativa, Paulo Freire apóia-se numa 
análise da sociedade brasileira do passado e do presente, Isto é, de uma 

sociedade com uma estrutura e uma organização tradicionais que está 

passando por uma fase de �transição�. (Manfredi, 1978, p. 75, grifos 
da autora). 

 

 

Paulo Freire remete à análise do social, num primeiro momento, com o intuito 

de apreender as raízes da nossa inexperiência democrática, e num segundo, 

quando interpreta o momento de trânsito, para redefinir o caráter de uma educação 

adequada para uma nova fase. 
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A autora também aponta que Paulo Freire caracteriza a sociedade tradicional 

brasileira como uma sociedade escravocrata, com o centro de decisão de sua 

economia e de sua cultura fora dela. Nesse tipo de sociedade o povo não tinha 

acesso ao poder, pois era excluído dos mecanismos formais de participação.  

 

�Com a exclusão do homem comum do processo eletivo � não votava e nem 

era votado � proibida a ele qualquer ingerência, enquanto homem comum, nos 

destinos de sua comunidade, havia então de surgir uma classe de homens 

privilegiados�. (Freire apud Manfredi, 1978, p. 75) 

 

A exclusão do povo das formas de participação do poder se devia, em parte, 

aos mecanismos, às características das instituições políticas e ao predomino do 

clima de inexperiência democrática. Freire apud Manfredi (1978) apresenta sua 

concepção a esse respeito: 

 

 

Todos os analistas de nossa formação histórico-cultural têm insistido na 

nossa �inexperiência democrática�.(...) Realmente o Brasil nasceu e 

cresceu dentro de condições negativas às experiências democráticas. O 

sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, à base da 

exploração econômica do grande domínio, em que o �poder do senhor� se 

alonga �das terras às gentes também� e do trabalho escravo, inicialmente 

do nativo e posteriormente do africano, não teria criado condições 

necessárias ao desenvolvimento de uma mentalidade permeável, flexível, 

característica do clima cultural democrático no homem brasileiro (p. 77, 

grifos do autor).  
 

 

Dessa forma, marcado pelo clima de profunda inexperiência democrática, o 

homem ficou imerso numa condição de passividade. 

 

Paulo Freire denomina a sociedade brasileira contemporânea como fase de 

�trânsito�, ou seja, com um tipo particular de mudança social, que se configura pela 

dinâmica de relações que os homens mantêm entre si e com a realidade que os 

cerca. Essas mudanças sociais decorrem da capacidade do homem de criar e 

incorporar novos elementos à cultura que lhe é legada e transmitida. Assim, as 

sociedades de cada época trazem a marca das modificações que lhes são 

imputadas pelos próprios homens. 
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Segundo Manfredi (1978) a particularidade do trânsito resulta da 

coexistência, no seio da sociedade, de estruturas sociais que pertencem à épocas 

distintas e que, por isso, imprimem um caráter conflitivo ao processo que impõe uma 

ruptura com o passado.     

 

Para Paulo Freire, o processo de trânsito, parece situar-se como aquela etapa 

no desenvolvimento das sociedades, que marcam a passagem, a transição, de uma 

sociedade tradicional para uma sociedade moderna. �Os conflitos inerentes a esta 

fase de transição decorrem das contradições que resultam da persistência de uma 

dualidade estrutural� (Manfredi, 1978, p. 83). No entanto, para a autora, convém 

observar que Paulo Freire...  

 

 

...ao lado de uma visão sociológica de mudança e transformação social(...) 

vincula as possíveis alterações por que passa uma sociedade à 

capacidade criadora dos �homens de modo geral� que ao modelarem as 

épocas históricas, vão em busca de uma maior plenitude, efetivando sua 

própria libertação (ibid., p. 83, grifos da autora).                             
                             

                                                                        

Todavia, Paulo Freire não se detém na análise aprofundada do trânsito em si, 

mas preocupa-se preponderantemente, com as implicações que decorrem das 

possibilidades de democratização dentro do trânsito. Desse modo, suas inquietações 

estão voltadas para as diversas alternativas de participações que o povo pode ter 

nesse contexto. 

 

Tal interesse pelas formas de participação leva Paulo Freire a se deter na 

análise dos diferentes níveis de representação da realidade, níveis de consciência, 

que estão vinculados a determinadas condições sócio-econômicas de existência e à 

redefinição destas formas de consciência num contexto de trânsito.  

 

O autor procura mostrar o trânsito, dessa forma, como um momento histórico 

no qual diferentes formas alternativas de consciência se tornam possíveis, 

permitindo estabelecer o papel que a educação pode vir a desempenhar no 

desenvolvimento de uma consciência crítica do homem comum, desenvolvendo nele 

uma consciência transitiva-crítica, que o permita participar criticamente do processo 
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de desenvolvimento em curso, evitando assim que ele assuma uma posição passiva 

frente a tal processo. 

 

Enquanto nesse primeiro período Paulo Freire demonstra uma grande 

preocupação com a participação do povo no processo de desenvolvimento e na 

edificação de uma democracia representativa, no segundo período é possível 

observar no autor uma outra perspectiva: a preocupação em esboçar as linhas 

mestras de uma pedagogia da libertação. 

 

Manfredi (1978) ressalta que essa reformulação na concepção freiriana de 

educação decorre dos acontecimentos e das experiências políticas vividas pelo autor 

depois do golpe militar de 1964.  

 

 

As modificações a que nos referimos parecem estar vinculadas a uma 

visão mais realista das virtuais possibilidades da educação sistemática 

como agência de transformação social nas sociedades onde predominam 

estruturas políticas que legitimam as relações de dominação-subordinação 

ou, segundo expressão do próprio autor, onde predomina uma �situação de 

opressão� (p. 89, grifos da autora). 
 

 

Na Pedagogia do Oprimido percebe-se essa nova orientação, na medida em 

que Paulo Freire aponta a educação bancária nessas sociedades como instrumento 

de controle social. Assim, a possibilidade de uma educação que atenda aos 

interesses dos oprimidos só se efetivaria na ação revolucionária enquanto ação que 

visasse a superação da contradição opressores-oprimidos.             

  

Uma das preocupações centrais desse período recai sobre a problemática da 

desumanização da sociedade onde vigora uma situação de opressão. No livro 

Pedagogia do Oprimido, como o próprio título sugere, Paulo Freire propõe uma 

pedagogia que permita ao sujeito oprimido a possibilidade de se fazer um sujeito 

livre de opressão, colocando-se como problema, descobrindo que pouco sabe de si, 

inquietando-se por saber mais, fazendo dele mesmo um problema para si próprio. 

Nessa descoberta, o problema de sua desumanização assume um caráter central, 

reconhecendo-a não apenas como viabilidade antológica, mas como realidade 
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histórica, e o homem é levado a refletir sobre sua outra viabilidade � a da 

humanização.  

 

Dessa forma, humanização e desumanização aparecem como possibilidades 

dentro da história num contexto real de homens inconclusos e conscientes de sua 

inconclusão. A primeira parece ser a vocação histórica dos homens. Vocação 

negada, mas também afirmada na própria negação. �Vocação negada na justiça, na 

exploração, na opressão, na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de 

liberdade, de justiça, de luta dos oprimidos, pela recuperação da humanidade 

roubada�. (Freire, 1987, p. 30) 

 

Na verdade, para Paulo Freire, se afirmássemos que a desumanização é a 

vocação histórica dos homens, não teríamos mais nada a fazer, a não ser assumir 

uma atitude cínica e de total desespero. A superação da desumanização, o trabalho 

livre, a desalienação, a afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, 

não teriam significação, pois a desumanização mesmo como fato concreto, não é 

destino dado, mas resultado de uma injusta ordem que gera a violência dos 

opressores. 

 

A condição de oprimido, de ser menos, leva o sujeito a lutar contra quem o faz 

menos, por sua libertação, não invertendo a situação, mas conquistando a 

humanização de ambos. �E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos 

oprimidos � libertar a si e aos próprios opressores�. (ibid., p. 30) 

 

Só o poder nascente dos oprimidos será capaz de libertar ambos. O opressor, 

por sua vez, vendo-se incapaz com seu poder quando pretende amenizar a 

debilidade desses oprimidos mostra-se falsamente generoso, para que continue 

tendo oportunidade de realizar-se. Isto feito, permanece a injustiça. Não 

compreende que a verdadeira generosidade �está em lutar para que, cada vez mais, 

estas mãos sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de 

súplica� (ibid., p. 31). Este ensinamento deve sair dos próprios oprimidos, que se 

solidarizem lutando pela restauração da humanidade, lutando por uma generosidade 

verdadeira. 
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Só os oprimidos que sentem nos próprios ombros o terrível significado da 

sociedade opressora, os efeitos da opressão, podem compreender a necessidade 

da libertação. Libertação que não chegará por acaso, mas pelo compromisso de 

sujeitos conscientes que reconhecem a necessidade de lutar. 

 

A educação bancária, outro tema central dessa obra, jamais poderia ser 

utilizada como instrumento de libertação, pois ela não estimula um estudo crítico e 

sistemático, ao contrário, mata a curiosidade dos educandos. Suas disciplinas não 

incentivam a criticidade, mas a ingenuidade frente ao texto, pedindo aos educandos 

não a compreensão dos conteúdos, mas a sua memorização. 

 

Nesse sentido, a escola tradicional restringe-se em seus métodos à relações 

fundamentalmente narrativas. Narração de conteúdos que tendem a petrificá-los, 

fazendo-os quase mortos, sem valores ou dimensões da realidade. Narração que 

trata a realidade como algo parado, estático, na qual um sujeito narrador transmite 

conhecimento a objetos passivos ouvintes, ou seja, o �educador aparece como 

indiscutível agente, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos 

de sua narração� (Freire, 1987, p. 57). Os conteúdos estão distantes da realidade, 

em que a palavra aparece esvaziada da dimensão concreta, torna-se oca, com 

verbosidade alienada e alienante, sendo apenas som sem significação. 

 

Uma característica principal dessa educação narrativa é a sonoridade da 

palavra e não sua força transformadora. O educando deve fixar, memorizar, sem 

compreender o verdadeiro significado da palavra. 

 

Além de conduzir os educandos à memorização mecânica do conteúdo 

narrado, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos 

pelo educador. �Quanto mais vai �enchendo� os recipientes com seus depósitos, 

tanto melhor será o educador. Quanto mais se deixem docilmente �encher�, tanto 

melhores educandos serão� (ibid., p. 58). A educação se torna um ato de depositar 

em que os educandos são os depositários e o educador o depositante, limitando-se 

a dar comunicados, não a se comunicar, apenas deposita, enquanto os educandos 

pacientes memorizam e repetem. Essa característica, para Freire (1987), é básica 

na concepção bancária de educação, cuja única margem de ação aos estudantes é 
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a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Nesse caso, estão 

arquivando não só os conteúdos, mas a si mesmos: 

 

 

Na medida em que, nesta distorcida visão de educação, não há 

criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que 

os homens  fazem com o mundo e com os outros (p.58).  
 

 

O saber na visão bancária reduz-se a simples doação que se funda numa 

simples manifestação instrumental da ideologia opressora. O educador se põe frente 

aos educandos com rigidez de posição, sendo sempre aquele que sabe, enquanto 

os educandos nada sabem, reconhecendo na ignorância daqueles a razão de sua 

própria existência, negando assim, a educação e o conhecimento como processo de 

busca.  

 

 A educação bancária é incapaz de superar essa contradição. Ao contrário, 

refletindo a sociedade opressora, fazendo-se dimensão da cultura do silêncio essa 

educação mantém e estimula a contradição. 

 

 

Reforçando a idéia de �silêncio� em que se acham as massas populares 

dominadas pela prescrição de uma palavra vinculadora de uma ideologia 

de acomodação, não pode jamais um tal trabalho constituir-se como 
instrumento auxiliar da transformação da realidade (Freire, 1976, p.15, 
grifos do autor). 

 

 

 Portanto, se o educador é quem sabe e os educandos são os que nada 

sabem, cabe-lhe dar, entregar, levar, transmitir o seu saber a eles. Um saber que 

deixa de ser experiência feita para tornar-se experiência narrada ou transmitida. 

Dessa forma, os homens são vistos como seres de adaptação, de ajustamento, e 

quanto mais se exercitam no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto 

menos desenvolverão em si a consciência crítica da qual resultaria sua inserção no 

mundo como transformadores. Quanto mais passividade é imposta ao educando, 

mais ele tende a adaptar-se ao mundo. 
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A transformação passa a ser-lhe estranha, sua capacidade de criar é anulada, 

enquanto sua ingenuidade é estimulada, satisfazendo assim, o interesse dos 

opressores que pretendem transformar a realidade dos oprimidos, dominando-os 

cada vez mais.                 

 

Para Freire (1987) a concepção bancária, implica ainda, além dos interesses 

já referidos, outros aspectos que envolvem sua falsa visão de homem. Sugere uma 

dicotomia não inexistente entre homem e mundo, vê o homem simplesmente no 

mundo, não com o mundo e com os outros. Encara-o apenas como espectador e 

não como recriador do mundo e concebe a consciência como uma seção dentro dos 

homens na qual eles podem fazer depósitos. 

 

 

Mas, se para a concepção bancária a consciência é, em sua relação com o 

mundo, esta peça passivamente escancarada a ele, à espera de que entre 

nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro 

papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos (p.63). 
 

 

Nesta visão, para autor, o homem ao receber o mundo que nele entra, já é um 

ser passivo; cabe à educação apassivá-lo adaptando-o mais ainda ao mundo. E 

quanto mais adaptado, na concepção bancária, tanto mais educados e mais 

adequados serão. 

 

Essa concepção, implicando numa prática, somente pode interessar aos 

opressores, que encontram a paz na adequação dos oprimidos ao mundo. E tão 

mais preocupados, quanto mais questionando o mundo estiverem os homens. 

 

Quanto mais os oprimidos se adequam ao mundo, por finalidades prescritas 

pela minoria dominante, mais poderão essas minorias prevalecer. E é essa a 

finalidade da educação bancária, perpetuar a exploração do homem. �Daí que um de 

seus objetivos fundamentais, mesmo que dele não estejam advertidos muitos do que 

a realizam, seja dificultar, em tudo o pensar autêntico� (Freire, 1987, p. 64). Nos 

métodos verbalistas, nos métodos de avaliação, no chamado controle de leitura, na 
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distância entre educador e educando, na indicação bibliográfica, em tudo há uma 

conotação digestiva e a proibição do pensar verdadeiro. 

 

Em última análise, o educador bancário desaparece pela e na imposição de 

sua presença. Não pode entender que permanecer é buscar ser, com os outros, 

nunca se sobrepor, nem se justapor aos educandos. Mas o educador bancário não 

crê em nada disso, não pode perceber que na comunicação tem sentido a vida 

humana, que seu pensar somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar 

de seus educandos, mediatizados ambos pela realidade, na intercomunicação. 

 

Enquanto a visão bancária reflete uma visão de mundo pertencente aos 

opressores, mantendo a contradição educador/educando, Freire (1987) propõe que 

a educação problematizadora, por meio de sua práxis, leve os agentes educativos a 

superar essa contradição. Pois, para Paulo Freire na concepção problematizadora e 

libertadora da educação o educando deve assumir o papel do ato educativo, uma 

vez que o ato de estudar é uma atitude frente ao mundo. 

 

Nesse contexto, a educação �problematizadora� enquanto concepção 

comprometida com o processo de libertação visa: 

 

 

a)contribuir para a desmistificação da realidade opressora; 
b)estimular a reflexão e ação verdadeira dos educandos sobre a realidade, 

afim de que estes percebam a necessidade de participar de sua libertação; 
c) desenvolver a criticidade, possibilitando assim a superação da percepção 

mágica ou ingênua que os homens possam ter da realidade.                                   
(Manfredi, 1978, p. 98)     

 
 

Os conceitos utilizados por Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido para 

caracterizar a natureza da educação problematizadora são similares aos 

empregados pelo autor no período anterior, para caracterizar a chamada educação 

para uma época de trânsito. No entanto, a conscientização assume uma nova 

conotação, que decorre das relações estabelecidas entre educação e prática 

política, a ligação entre educação e práxis revolucionária, pois o autor reconhece 

que uma educação que se propõe a desvendar uma situação concreta de opressão 
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não pode se efetivar pelas vias institucionais das sociedades em que predomine tal 

situação. 

 

Com isso, Paulo Freire procura mostrar, tanto a necessidade de adotar, 

durante a luta revolucionária, uma educação do tipo problematizante, através da 

qual se garante a verdadeira participação das massas oprimidas em seu processo 

de libertação, quanto a necessidade de se aliar a um programa revolucionário, ação 

política e ação educativa, afim de que as bases de uma nova cultura já se 

sedimentem durante a busca pela libertação. (Manfredi, 1978) 

 

No que diz respeito ao conceito de Paulo Freire sobre conscientização, 

manfredi (9178) aponta que: 

 

 

Neste segundo período, guarda ainda uma relação com o conceito 

elaborado no primeiro período, isto é um conceito de natureza filosófico 

humanista. Para explicar o que entende conscientização, retoma a antiga 

temática do �homem como ser de relações� e a dimensão de 

�temporalidade� e substitui os antigos níveis de consciência � consciência 

intransitiva, transitivo-ingênua e transitivo-crítica � por uma nova 
terminologia: consciência efetiva (ou real) e consciência inédito viável 

(consciência máxima possível) (p. 103, grifos e parênteses da autora).           
 

 

Contudo, Manfredi (1978) ressalta que comparando a temática de ambos os 

períodos, pode-se perceber ao mesmo tempo elementos distintos e concordantes, 

se no primeiro período, a principal ênfase estava em estabelecer as coordenadas de 

uma educação para a participação crítica do homem no processo de 

desenvolvimento e democratização, no segundo, a preocupação se desloca para 

uma educação que prepare o oprimido para lutar por sua libertação. 

 

Outro autor que reflete a respeito dessa questão é Beisiegel (1981). O autor 

faz também esse percurso teórico sobre Paulo Freire, reafirmando as 

transformações ocorridas na obra deste entre Educação como prática de liberdade e 

Pedagogia do Oprimido. No entanto, traz novas questões não mencionadas 

anteriormente por Manfredi. 
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Beisiegel (1981), além de discutir as transformações ocorridas entre um 

período e outro, destaca a trajetória intelectual do autor que o leva à propostas 

desenvolvidas em Pedagogia do Oprimido. 

 

Os trabalhos de Paulo Freire foram reconhecidos como sérios e inovadores 

por diversos intelectuais. E assim, como qualquer trabalho intelectual, foram 

interpretados de diversas formas e sofreram diversas críticas. Uma delas � que  

provém de uma entrevista concedida a uma equipe da revista Cuadernos de 

Educación e a um grupo de integrantes da Universidade Católica do Chile em 1972 

�  foi incorporada por Beisiegel (1981) em suas reflexões e é reproduzida a seguir: 

 

 

Estivemos reunidos antes de você chegar. Falávamos sobre o �mito�. Paulo 

Freire serve para muitas coisas e para muita gente. Eu, pessoalmente, 
utilizo uma metodologia de interpretação marxista e há, nas suas obras, 

alguns parágrafos que me servem. Portanto só me refiro a eles, o que 

significa não interpretar a obra em sua totalidade. 
A partir daí, surgiram algumas perguntas mais fundamentais. A primeira 

delas foi: como entender o problema da contradição opressor-oprimido sem 
situá-lo dentro do contexto da luta de classes? Porque, nas suas obras pelo 
menos, ela não está claramente situada. Em suas obras, o pensamento 

apresenta-se como a-histórico, que dizer sem uma categoria histórica como 

pano de fundo. Víamos tentativas de delinear-se um perspectiva definida 
que não fica, entretanto, claramente explicitada. 
Isto parece contraditório diante da realidade concreta que é a vida de Paulo 

Freire. Não seria por causa de um livro como este (Pedagogia do Oprimido) 
que Paulo Freire teria sido perseguido no Brasil, nem teria tido problemas 
no Chile, nem em outra parte. 
Isto quer dizer que havia uma outra coisa, uma prática concreta, com a 

qual se estava apresentando uma realidade que, pelo menos, não estava 

suficientemente explicitada no livro. 
Estas são críticas mais ou menos clássicas e conhecidas por você (pp. 

370-1).         
 

 

Segundo Beisiegel (1981), realmente essa não era a primeira vez em que o 

educador atendia à críticas de tal natureza. Na própria introdução de Pedagogia do 

Oprimido, a qual o autor chama de Primeira Palavras, o autor já se defendera por 

antecipado também de críticas como estas ao observar que seu ensaio 

provavelmente provocaria reações sectárias em diversos leitores.  

 

 

Algumas alterações de perspectiva podem ser observadas ao longo de 

seus escritos já mesmo a partir de Pedagogia do Oprimido. Embora o livro, 
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como já se viu, não atendesse às exigências da alguns estudiosos de 

orientação marxista, nem por isso deixava de revelar-se como um intenso 
esforço de reflexão sobre aquilo que mais provocara discussões em torno 

de sua obra, tanto entre os analistas de �esquerda� quanto entre os críticos 

da �direita�: isto é, um esforço de reflexão sobre as implicações políticas e 

mesmos revolucionárias da pedagogia que vinha investigando e 

praticando. Ressurgiram ainda neste livro os temas centrais dos escritos 
anteriores... (p. 372).               

 

 

Contudo, Beisiegel (1981) sugere que Paulo Freire tenha redigido Pedagogia 

do Oprimido numa fase de inquietação intelectual, de muito estudo e de procura de 

novas e talvez mais abrangentes explicações para os desafios que encontrara em 

sua prática educativa. A partir dessa obra torna-se evidente, e nisso concordam 

diversos autores, a aproximação de Paulo Freire a quadros de referência marxista. 

São notáveis as indicações em dois sentidos: primeiro pela mudança de bibliografia 

utilizada. �Enquanto nos escritos anteriores apoiava-se preponderantemente em 

autores não diretamente filiados ao pensamento marxista como Barbu, Mannheim, 

Ortega y Gasset, Jaspers, Huxley, Marcel, os isebianos entre outros já 

mencionados� (p. 375). Agora, em Pedagogia do Oprimido, entre outros são citados, 

encontram-se Hegel, Marx, Engels, Lênin, Fromm, Sartre, Marcuse, Fanon, Memmi, 

Lukacs, Debray, Freyer, Kossic, Goldman e Althusser. A mudança é marcante  e 

Paulo Freire começa a se movimentar em um universo teórico bastante diferente. 

 

Lovisolo (1990) contribui para as reflexões desta pesquisa em dois sentidos: o 

primeiro, segue a tradição dos estudos anteriormente citados e o segundo, reflete 

sobre os intelectuais e as possibilidades de conscientização. Este autor afirma que, 

respeitadas as diferenças entre Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia 

do Oprimido, os tipos de consciência e as formas de passagem de uma para outra 

continuam a ser as mesmas. Contudo, a matriz aparentemente mais importante de 

diferenciação está em Educação como Prática da Liberdade, na qual o autor... 

 

 

...insistia sobretudo na composição de uma consciência crítica como 

componente de participação democrática; conseqüência baseada na 

capacidade de opção, de escolha e responsabilidade. Termos que 

remetem à tradição ou ideologia individualista de percepção do real: a 

escolha e o responsabilidade são constitutivas do indivíduo, enquanto 

sujeito moral. É dos relacionamentos entre os indivíduos que a sociedade 

ou o Estado emerge, sendo seus limites as vontades individuais. A síntese 
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da perspectiva ideológica individualista residiria na afirmação de que a 

parte procede o todo, sendo o �contrato� resultante da vontade das partes 

(p.130, grifos do autor). 
 

 

Enquanto em Pedagogia do Oprimido, sem abandonarem os componentes 

ideológicos que marcam os primeiros textos de Paulo Freire, dá-se... 

 

 

...maior importância à autonomia dos indivíduos e à constituição de seu 

poder pela união e organização. Embora a autonomia não possa ser 

compreendida sem a capacidade de escolha e determinação que a 

fundamenta, parecia existir em Pedagogia do Oprimido uma tendência para 

um enfoque holístico definido sob a forma mínima de uma precedência 

lógica e sociológica do todo em relação às suas partes (Lovisolo, 1990, 
p. 131). 

 

 

É notável, neste aspecto, a aproximação de Lovisolo (1990) às interpretações 

citadas por Manfredi (1978) e Beisiegel (1981). No entanto, o autor traz novos 

elementos  em suas análises, principalmente no que se refere ao primeiro período. 

Neste, ele reafirma a noção de uma educação para a participação, mas enquadra 

essa perspectiva em uma noção tradicional ou ideológica individualista de percepção 

do real.  

 

A segunda reflexão de Lovisolo (1990) que colabora com a análise deste 

estudo é a que se refere aos intelectuais no processo de conscientização, pois como 

pode ser observado, são os intelectuais, na figura de educadores populares, que vão 

em direção ao povo. 

 

 

Suas malas estão cheias dos instrumentos e procedimentos da tradição 

intelectual do Ocidente. São esses os instrumentos e procedimentos que 

de fato distribuem, e sua aquisição pelo povo caracteriza a �emersão� dos 

primeiros momentos da educação popular. Num segundo momento, melhor 

dizendo, nas tendências mais recentes, a linguagem conversora deixa 

lugar para expressões incrementalistas ou gradualistas. Nas marcas do 

discurso, esta passagem se registra no abandono paulatino da bandeira da 
�conscientização�, em benefício de termos como �identidade�, �saber da 

resistência� e outros (pp. 97-8, grifos do autor). 
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Contudo, pode se considerar ingênua uma análise que pré-suponha a eficácia 

da proposta freiriana, pois existem diversos agravantes, ligados tanto à prática 

quanto à teoria que impossibilitam uma definição a priori dos resultados de sua 

teoria no que diz respeito à prática. 

 

 

2.2 A Teologia da Libertação  

 

 

A Teologia da Libertação foi analisada na linha dos estudos desenvolvidos 

por Preiswerk (1997) que a concebe como uma doutrina com um fundamento 

educativo, na em medida que, tal como a Educação Popular, é uma prática e uma 

teoria que se elabora com os setores populares. É uma reflexão sobre a fé, sobre a 

experiência de Deus vivida em um contexto de opressão. Uma reflexão sobre a fé, 

feita à luz do Evangelho, sobre a práxis dos pobres e daqueles que se identificam 

com eles. 

 

            

2.2.1 Antecedentes históricos 

 

 

Terminada a Segunda Guerra Mundial o pensamento cristão efervescia na 

busca de uma teologia para o novo tempo. Como pode ser observado em Catão 

(1985) bem como em Gutierrez; Santana et al (1983), não se tratava tanto de uma 

nova teologia, mas de um novo fazer teológico. Numa época em que predominava a 

mentalidade dogmático-apologética, e a teologia era feita de cima para baixo, de 

forma autoritária, começou-se a fazer teologia de baixo para cima. 

 

Essa maneira de fazer teologia, aparentemente tão nova, existe desde o início 

da humanidade, quando o homem sugeriu esse caminho procurando um sentido 

para sua vida praticando a religião. No entanto, com o desenvolvimento dos estudos 

históricos, das ciências, especialmente das humanas e da antropologia, o homem 

que procura esse sentido é praticamente um outro homem, e procura uma nova 

teologia para chegar ao mesmo objetivo. (Catão,1985) 
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Dada essa efervescência cristã e a busca de uma nova teologia, de um 

caminho para responder às aspirações dos homens, pelas quais a igreja se sentia 

responsável, foi necessário convocar um concílio ecumênico para colocar a igreja 

em dia. 

 

     

2.2.1.1 O Concílio do Vaticano II 

 

 

Convocado no dia 25 de dezembro de 1961 pela constituição apostólica 

Humane Salutis, de João XXIII, para se ocupar da �salvação humana�, o Concílio do 

Vaticano II reuniu-se quatro anos seguidos, em quatro sessões de dois a quatro 

meses cada uma, e publicou uma série de documentos tornando-se referência 

fundamental para a teologia da libertação, ao ponto de certas correntes 

normalizadoras deixá-los à sombra. 

 

Em linhas gerais, o Concílio abandonou explicitamente uma eclisiologia de 

poder para adotar uma eclisiologia da comunidade, na qual a igreja era concebida 

como uma comunidade de cristãos que se reuniam em diversos lugares do mundo. 

Rejeitava-se, assim, oficialmente a estrutura de uma igreja contra o mundo moderno, 

convocando a comunidade cristã �profundamente diversa, mas unida numa só 

comunhão, a testemunhar o dom de Deus e a se tornar o fermento de um novo 

mundo�. (Catão, 1985, p. 38) 

 

Catão (1985), num estudo introdutório a teologia da libertação, por vezes já 

referido neste trabalho, chama a atenção para um dos problemas centrais do 

Concílio que foi o relacionamento da igreja assim compreendida com o mundo. 

 

 

A tendência mais conservadora, favorável à eclisiologia do poder se viu 

rapidamente reduzida à condição de minoria. A grande maioria dos padres 

conciliares (membros do Concílio), bispos do mundo inteiro, passou a 

pensar a igreja como uma comunidade de fiéis que, mantendo a própria 

identidade, se abre ao mundo moderno, adota a linguagem e o modo de 
ser dos homens, para conduzi-los todos a Cristo. Nesta perspectiva, a 
igreja é essencialmente pastoral (cuida da humanidade como um pastor) e 

missionária: deve falar uma língua que seja inteligível aos homens a que se 
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dirige viver o evangelho a de maneira a exprimir a fé em continuidade com 

o que há de mais autêntico e mais válido em todas as culturas que viajam 

sobre a terra (p. 38, parênteses do autor). 
                                               

 

Além desta, outra corrente aos poucos tornou-se volumosa, a qual 

considerava como um fato fundamental não tanto a igreja constituída, mas a fé com 

que cada homem aderia ao dom de Deus manifestado na bíblia. A igreja brotava da 

fé e, portanto, era comunidade de fiéis, basicamente feita de homens que aceitavam 

Jesus Cristo e continuavam como homens de seu tempo, com sua cultura, seu modo 

de ser e, encontravam significações para suas vidas e lutas. Dessa forma, a igreja 

tornava-se cada vez mais povo. 

 

Segundo Catão (1985), as duas principais correntes não entraram num 

acordo no Concílio, nem se dissolveram. Pode-se, no entanto, caracterizá-las para 

evitar mal-entendidos como uma: 

 

 

igreja-para-o-mundo, que focaliza em primeiro lugar a comunidade cristã 

constituída, responsável pelo mundo, e da igreja-no-mundo, que dá ênfase 

ao processo de constituição da igreja a partir da acolhida, na fé de Jesus 

Cristo, pelos homens que vivem no mundo, tal como ele é. (p.39) 
                      

 

No pós-Concílio as instâncias oficiais da igreja tenderam naturalmente a se 

colocar numa posição de igreja-para-o-mundo, enquanto teólogos mais avançados, 

como acontece com os adeptos da teologia da libertação, trabalham de preferência 

numa ótica de igreja-no-mundo. 

 

 

2.2.1.2  Medellín (1968) e Puebla (1979) 

 

 

Souza (1983) ressalta dois outros grandes acontecimentos históricos vividos 

pela igreja, em particular pela igreja latino-americana, em 1968, com a Conferência 

de Medellín, e em 1979, com a Conferência de Puebla. 
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A Conferência de Medellín, na Colômbia, faz a denúncia da desordem 

institucionalizada e lança uma reflexão contemporânea para aquela época, sobre o 

pecado social, fruto da realidade latino-americana, �pecado daqueles que friamente 

exploram os pobres e trabalhadores, vivendo de privilégios e direitos adquiridos, 

tendo ainda a ousadia de se dizer cristãos e de censurar os esforços evangélicos 

das comunidades cristãs� (Catão, 1985, p. 57). A palavra libertação é várias vezes 

repetida em seus documentos e as Comunidades Eclesiais de Base são 

apresentadas como início do processo, como a grande esperança latino-americana. 

 

O documento de Medellín foi agressivo e contundente, mas também 

contraditório, por mesclarem vários tipos de idéias. No entanto, na memória latino-

americana, de todos seus documentos, guardou-se a referência à injustiça, ao 

problema da opressão, deixando de lado os mais tradicionais. E neste sentido, 

Medellín é tido por muitos como fundadora da teologia da libertação, adotando, na 

base de sua orientação pastoral, a necessidade de uma reflexão teológica sobre o 

sentido da luta contra a injustiça. (Souza, 1983) 

 

Onze anos mais tarde, na Conferência de Puebla, no México, vários setores 

pensaram em corrigir os excessos de Medellín, h ouve inclusive um documento 

preparatório, citado por Souza (1983), que relata: �Medellín insistiu muito sobre o 

sociológico, sobre os problemas de classe. Vamos falar sobre cultura, sobre o 

homem� (p. 54). Fica evidente um esforço para que Puebla abordasse temas 

diferentes dos da reunião anterior. 

 

Em Puebla, segundo Catão (1985), há um documento bem abundante e 

repetitivo, que significa de fato um compromisso entre a idéia de uma igreja que se 

�constitui através da luta conta as injustiças (posição conciliar da igreja-no-mundo) e 

de uma igreja instalada, que, porém, encara favoravelmente e apóia a luta pela 

justiça (posição igreja-para-o-mundo)�. (p. 58, parênteses do autor) 

 

Contudo, os resultados de Puebla, segundo Souza (1983), reforçam a idéia 

do pecado social, da desordem, inclusive a opção preferencial dos pobres. A 

diferença fundamental, mas não dicotômica, já que os principais elementos da 

teologia da libertação se acham salvos nas duas posições, correspondem às duas 
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posições eclesiológicas acentuadas no Concílio do Vaticano II, dentro da 

eclesiologia da comunidade, como bem expressa Catão (1985): 

 

 

Puebla vai na linha da igreja-para-o-mundo; Medellín na linha da igreja-no-
mundo. Qual é porém a raiz de sua diferença? (...) em última análise é uma 

questão de posição política, uma diferença na maneira de entender a 

sociedade, como se faz, para que serve, para onde se caminha (p. 59). 
 

 

2.2.2 A igreja e os movimentos populares 

 

 

Kadt (2003) adverte que a igreja católica no Brasil, vista numa perspectiva 

histórica, nunca foi uma instituição particularmente poderosa, principalmente quando 

comparada a outros paises da América Latina, onde uma igreja forte, e acima de 

tudo rica, colaborava com a exploração colonial.  

 

De modo geral, então, pode-se caracterizar a igreja latino-americana, desde 

seus princípios coloniais, como faz Boff, L. (1979), por uma presença institucional 

forte dentro da história e da sociedade, como um poder reforçador e, em muitos 

sentidos, legitimador dos poderes coloniais e neocoloniais. Contudo, conforme pode 

ser  observado nas concepções de Catão (1985), Kadt (2003) e Boff, L. (1979), a 

efervescência e a discussão cristã � quanto a um novo fazer teológico inaugurado 

no pós-guerra e consolidado com o Concílio do Vaticano II e com as Conferências 

de Medellín e Puebla � levam a igreja a um processo de conversão institucional em 

direção ao povo. 

 

Souza (1983) observa em termos históricos da América Latina, que a própria 

igreja chega depois que os movimentos populares haviam se organizado. 

Historicamente, a organização popular começa no momento em que a igreja servia à 

aristocracia, e depois aos setores burgueses e à classe média. 

 

 

Nos anos 40, (por exemplo) a grande briga dentro da igreja travava-se 
entre setores da aristocracia e da classe média urbana. O conflito 
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caminhou e agora ele entre os setores integrados ao capitalismo 
contemporâneo e os setores com enraizamento popular. Na década de 40, 

os avançados tinham propostas novas em relação àquela igreja velha e 

tradicional, mas já naquela época, não eram socialmente avançados, 

porque nem mesmo consideravam a existência da classe operária (p. 59, 

parênteses do autor). 
 

 

Não apenas nesse, mas em diversos momentos históricos, a igreja manteve-

se omissa às camadas populares. Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, na América 

Latina, graças à nova teologia, as lutas populares no campo e na cidade coincidem 

com o sujeito central da igreja. Quando as classes populares tornam-se um setor 

emergente, o centro da pastoral mais dinâmico passa pelo pobre. Desse modo, a 

teologia da libertação ganha atualidade pela emergência do pobre dentro da igreja e 

da sociedade; é o resultado de um processo e de uma prática junto às camadas 

populares. 

 

Também nesse sentido, numa perspectiva teológica, Gutierrez (1983) chama 

a atenção a um fato fundamental na realidade latino-americana que leva a igreja a 

luta junto aos movimentos populares: �a incrível, a cruel pobreza do povo. Essa 

imensa pobreza que tem um agravante e uma característica muito clara � a morte. A 

morte injusta e precoce� (p. 62). Para este teólogo da libertação jamais devemos 

aceitar a existência da morte ocasionada pela pobreza. Ser pobre é contra a vontade 

Deus. 

 

A novidade latino-americana, aponta ainda Gutierrez (1983), está no fato dos 

pobres passarem à ofensiva, a lutar contra a morte injusta e precoce. Lutando pela 

libertação, que não é nada mais que a luta para afirmar a vida. 

 

Nessa relação entre vida e morte a função da igreja e da teologia é 

repensada, e a mesma emerge com novos personagens: os pobres que trazem 

consigo um conjunto de relações, de costumes, de sofrimentos, de alegrias e lutam 

contra o quadro de exploração instaurado na América Latina. (Sader, 1988)  
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2.2.3 A união reflexão crítica e práxis histórica 

 

 

Boff, L. (1979) adverte que toda a teologia se constrói a partir de dois lugares: 

o lugar da fé e o lugar da realidade social dentro da qual se vive a fé. O primeiro é 

dado enquanto o segundo deve ser identificado. 

 

O lugar da fé é também denominado hoje kairológico, ou seja, um tempo 

especial, um momento de particular densidade e significado. Um hoje que 

permanece num constante presente, não é engolido pelo passado, nem superado 

pelo por vir, consiste num eterno agora. No entanto, não deve se resumir a essa 

eternidade, deve ser vivido dentro do hoje cronológico, isto é, dentro da realidade 

social com seus próprios conteúdos e desafios da consciência. 

 

Nessa perspectiva, a teologia da libertação pretende ser a maneira mais 

coerente da articulação entre fé cristã e práxis libertadora. Entre o eterno lugar da fé 

e o lugar da realidade social, está o hoje cronológico, constituindo-se como uma 

reflexão cristã-critica sobre a práxis. Reflexão essa que esboça-se e afirma-se 

gradualmente a partir da década de 1940, mas que tem seus antecedentes nos 

primeiros séculos da igreja. A teologia agostiniana, por exemplo, observada na 

Cidade de Deus, parte da verdadeira análise dos sinais dos tempos e das exigências 

criadas na comunidade cristã. 

 

Num outro momento, Gutierrez (1976), refletindo sobre a práxis histórica da 

igreja, aponta dois fatores como definitivos para acentuar, de forma preferencial e 

diversamente do passado imediato, os aspectos existenciais e ativos da vida cristã. 

 

Em primeiro lugar está a fecunda redescoberta da caridade como centro da 

vida cristã, que leva a ver a fé como um ato de confiança, de saída de si mesmo, 

com um compromisso de si mesmo com o próximo. 

  

Paralelamente, em segundo lugar, ocorre na espiritualidade cristã, 

significativa evolução, numa perspectiva �que se concretiza numa vida mista 

(contemplativa e ativa)�. (Gutierrez, 1976, pp. 17-8, parênteses do autor) 
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Convergindo com tais fatores Gutierrez (1976) ainda chama a atenção para a 

crescente sensibilidade nos anos 1960 aos aspectos antropológicos da revelação: 

 

 

A palavra sobre Deus é simultaneamente promessa para o mundo. A 

mensagem evangélica, ao revelarmos Deus, revela-nos nós mesmos em 

nossa situação ante o senhor e com os demais homens. O Deus da 

revelação cristã é Deus feito homem, donde a célebre expressão de K. 
Barth sobre o antropocentrismo cristão: �o homem é a medida de todas as 

coisas, uma vez que se fez homem�. Tudo isso traz como conseqüência a 

revalorização da presença e da ação do homem no mundo, particularmente 

em relação com os outros homens (p.20). 
 

 

Neste âmbito o autor situa a nova teologia, a teologia da libertação. A palavra 

de Deus passa a encarnar-se na comunidade de fé que se entrega ao serviço de 

todos os homens. O Concílio do Vaticano II, na década de 1960, reafirmou essa 

idéia, de uma igreja de serviço e não de poder. Assim, apresenta-se o novo enfoque 

teológico para que se veja a presença e atuação da igreja no ponto de partida de 

uma reflexão teológica. 

 

A isto acrescenta-se a influência do pensamento marxista, centrado na práxis, 

dirigido para a transformação do mundo. Bordin (1987) evidencia que todos aqueles, 

cristãos ou não, inseridos nas lutas dos movimentos populares e operários. O 

marxismo, enquanto teoria ligada a essas lutas, revela-se não só importante, mas 

fundamental.  

 

Muitos pensavam como Sartre: �o marxismo, como marco formal de todo o 

pensamento filosófico de hoje, não é superável�. Contudo, como bem salienta Boff 

(apud Bordin, 1987): �a grande questão não é de repetir e seguir Marx, mas 

compreender e transformar a sociedade histórica de que Marx oferece o modelo�. (p. 

127) 

 

Seja como for, o fato é que a teologia da libertação achava-se em 

inesquivável e fecunda confrontação com o marxismo: �Em grande parte estimulado 

por ele é que, apelando para suas próprias fontes, orienta-se o pensamento 
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teológico para uma reflexão sobre o sentido da transformação deste mundo e sobre 

ação do homem na história�. (Gutierrez, 1976, p. 22) 

 

Dados os fatores aqui expostos à teologia da libertação orienta seu papel 

histórico para a práxis libertadora, assumindo uma postura crítica. Tornando-se �uma 

reflexão crítica da práxis histórica à luz da palavra� (Gutierrez, 1976, p. 12), isto é, 

uma reflexão crítica da práxis sobre o compromisso concreto dos cristãos, à luz da 

revelação.  

 

O autor ainda aponta para outro aspecto de tais fatores, por levarem a melhor 

percepção de que de que a comunhão com o senhor significa uma vida cristã 

centrada no compromisso com os outros. E levam, igualmente, a redescoberta ou à 

explicitação da função da teologia como reflexão crítica.  

 

Assim, a teologia deve ser um pensamento crítico de si mesma, pois só dessa 

maneira ela pode deixar de ser um discurso ingênuo, e tornar-se um discurso 

consciente de si, em plena posse de seus instrumentos conceituais. 

 

 

Mas não só a este aspecto, de caráter epistemológico, fazemos 

alusão ao falar de teologia como reflexão crítica. Referimo-nos 
também a uma atitude lúcida e crítica com relação aos 

condicionantes econômicos e sócio-culturais da vida e reflexão da 

comunidade cristã: não tomá-los em consideração é enganar-se e 
enganar aos outros (Gutierrez, 1976, p. 23). 

 

 

Desse modo, a reflexão crítica teológica torna-se necessariamente uma crítica 

à sociedade e à igreja enquanto convocados e interpelados pela palavra de Deus. 

Portanto, indiscutivelmente, reflexão crítica apresenta-se unida à práxis histórica, 

não se limitando a pensar o mundo apenas no lugar da fé, mas como propõe Boff, L. 

(1979), procurando situar-se no lugar da realidade social num processo através do 

qual o mundo é transformado. 
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2.2.4 A consciência cristã libertadora 

 

 

Como foi observado, o contexto no qual se originou a temática teológica da 

libertação parte de uma constatação da péssima condição histórico-social latino-

americana, caracterizada pela exploração e opressão da população. 

 

Boff, L. (1979) ressalta que diante dessa situação, na medida em que os 

cristãos tomam consciência dela, surgem reações da comunidade cristã. Essas 

reações podem ser sumariamente reduzidas a duas, gerando duas Cristologias 

correspondentes, tendo como eixo articulador a imagem de Jesus Cristo Libertador. 

�Uma quer trabalhar cristologicamente a ordem da sensibilidade, ou seja, do 

vivenciado; e a outra articula cristologicamente a ordem da análise, ou seja, do 

pensado. A primeira nasce de uma indignação ética, a segunda se origina da 

racionalidade sócio-analítica� (p.18). Ambas têm em comum a indiguinação diante da 

miséria. 

 

 

2.2.4.1 A indignação ética 

 

  

Para Boff, L. (1979) a realidade contraditória pode ser percebida por um 

conhecimento indutivo e sapiencial, que ele chama de sacramental por intuir 

simbolicamente, nos fatos, sua determinação fundamental: presença da opressão e 

necessidade da libertação.�Na fé, muitos compreenderam que tal situação contradiz 

o designo histórico de Deus: a pobreza constitui um pecado social que Deus não 

quer; impõe-se urgentemente uma mudança para ajudar os irmãos e entrar na 

obediência de Deus�. (p. 19) 

 

Tal percepção se exprime pela indignação da denúncia e do anúncio 

estimulador de mudanças. Como essa vivência não passa por uma análise dos 

mecanismos e das estruturas opressoras, a eficácia do compromisso é de curto 

alcance e imprevisível. 
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Desse modo, essa prática com sua teoria implícita, não elaborada, propicia 

uma leitura própria da fé cristológica. 

 

 

Todos os gestos, palavras e atitudes de Jesus, que implicam um chamado 
a conversão/mudança de relações, sua tomada de posição diante dos 

marginalizados da sociedade judaica, sua preferência pelos pobres, os 

conflitos com o status quo religioso e social da época. O conteúdo político 

presente no anúncio do Reino de Deus, os motivos que o levaram à morte, 

tudo isso adquire relevância especial e acaba por compor a imagem de 

Jesus Libertador diferente daquela da piedade dogmática oficial, do Cristo 

monarca celestial, ou da piedade popular de um Cristo vencido e sofredor 
(Boff, 1979, p. 19). 

 

 

O autor não detalha esse Cristo Libertador, limita-se a afirmar que se trata de 

uma cristologia baseada em valores, temas, apelos e convites à mudança e a uma 

libertação. Nesse nível de consciência não se postulam estratégias nem táticas, 

porque não se faz previamente uma análise da situação, nem se detectam os 

caminhos viáveis de libertação em meio à conjuntura, a práxis neste nível é antes 

pragmática. 

 

Assim, essa cristologia possui um relativo valor por revelar a vinculação 

iniludível da salvação de Jesus com as libertações históricas, superando uma 

concepção intimista e privatizante da mensagem cristã, devolvendo-lhe uma posição 

política. �A partir dessa perspectiva, já se pode efetuar uma crítica das imagens 

tradicionais de Cristo que não induziam a uma libertação, antes pelo contrário, 

constituíam peças de apoio do projeto colonizador�. (ibid., p. 20) 

 

Contudo, o autor adverte que esse tipo de Cristologia de Libertação ainda 

possui palpáveis limitações: �como não pressupõe um enfoque sócio-análitico da 

realidade, tem pouca vigência política. Pode ocorrer que os grupos sejam 

teologicamente (teoricamente) revolucionários e por suas práticas sejam 

conservadores ou meramente progressistas�. (Boff, 1979, p.20, parênteses do autor) 
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2.2.4.2 A racionalidade sócio-analítica  

 

 

Boff, L. (1979) aponta que a Cristologia da Libertação se constrói graças a 

duas mediações teóricas fundamentais: mediação sócio-analítica que diz respeito à 

realidade por modificar e a mediação hermenêutica que refere-se à pertinência 

teológica, lendo à luz da revelação o texto sócio-analítico, para garantir o caráter 

teológico da teoria e da práxis libertadora.  

 

 

2.2.4.2.1 A mediação sócio-analítica 

 

 

De acordo com Boff, L. (1979), genericamente, toda intervenção teológica, 

feita por teólogos ou pela hierarquia do campo social, supõe uma sociologia de 

base, seja ela espontânea ou crítica. Nesse sentido, Bordin (1987) coloca que o 

teólogo da libertação, com a clara consciência de seu lugar social, parte de uma 

opção prática ético-política em favor das classes oprimidas, que implica uma análise 

adequada das mesmas e por conseqüência a escolha de uma teoria social 

adequada.  

 

Para a escolha da teoria social adequada existem duas ordens de critérios: os 

científicos, nos quais deve-se escolher uma teoria que seja mais explicativa; e os 

éticos, os quais mais correspondam aos valores que parecem mais adequados 

frente ao projeto de vida e da ação política. (Bordin, 1987) 

 

Bordin (1987) adverte que a questão da cientificidade e do poder explicativo 

de uma teoria é complexa e problemática, pois antes dela está a determinação dos 

problemas concretos em função dos quais quer ser explicativa. Essa determinação 

depende de opção ideológico-políticas prévias ligadas a uma visão de mundo. 

Portanto, a opção teórica surge no terreno de uma opção ético-política.  

 

Como os teólogos da libertação optam pelos pobres e pela classe operária, 

em regra, eles acham coerentemente mais adequada, para compreender a 
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dramática realidade dos explorados, a análise marxista. A esse respeito Gutierrez 

(apud Bordin, 1987) assim se expressa: 

 

 

É aqui no bojo do processo histórico, e não na tranqüilidade de uma 

biblioteca ou no diálogo entre intelectuais, que surge para o movimento 
popular o encontro com as ciências sociais e a análise marxista. Elas se 

revelam importantes para a compreensão dos mecanismos de ordem social 

imperante. Aquilo que os explorados questionam é sobretudo esse sistema. 

Assim, é impossível viver e pensar a fé fora desse questionamento. 

Conseqüentemente, também é esse o lugar do encontro das ciências 

sociais e da análise marxista com a teologia, encontro crítico, mas que se 

dá na dinâmica de um movimento histórico que supera individualidades, 
dogmatismos e entusiasmos passageiros (p. 74). 

 

 

2.2.4.2.2 A mediação hermenêutica 

 

 

Analisando cientificamente a realidade, no segundo estágio pode-se 

interpretá-la teologicamente à luz das sagradas escrituras. Dessa forma, evidencia-

se um outro problema complexo: o da hermenêutica, a ciência da interpretação do 

texto. 

 

A referência às fontes cristãs confere à teologia sua própria identidade como 

tal, de forma que o momento hermenêutico representa um recurso obrigatório e 

constitutivo de um processo teológico. Bordin (1987) aponta que no que se refere à 

teologia da libertação, é importante captar a articulação entre os dois momentos de 

mediação aqui discutidos � o sócio-analítico e o hermenêutico. Após o primeiro 

momento, em que a análise científica decodifica criticamente a realidade, intervém o 

momento em que esta realidade é interpretada teologicamente: 

 

 

Trata-se de uma verdadeira prática teórica mediante a qual se produzem 

conhecimentos teológicos: há uma matéria prima (realidade decifrada 

analiticamente) sobre a qual se aplicam instrumentos teóricos (categorias 

teológicas) que a transformam num produto teológico (leitura teológica da 

realidade social) (p. 75, parênteses do autor).                                       
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Assim, as categorias teológicas permitem interpretar, por isso são chamadas 

de mediação hermenêutica, a justiça ou a injustiça de uma forma social. 

 

Comumente, como pode ser observado nas análises de Catão (1985) e Lowy 

(1991), uma categoria básica para a teologia da libertação, é a releitura do livro 

Êxodo, vendo o pobre não mais como obra de caridade ou piedade, mas como o 

povo hebreu autor de sua própria libertação.      

 

 

2.2.5 A teologia da libertação e sua relação política com a práxis 

 

 

Visto que a teologia da libertação elabora um leitura teológica do político 

através das mediações, Boff, C. (apud Bordin, 1987) adverte que se trata de uma 

relação entre teoria e práxis: 

 

 

A partir daí, Teologia da Libertação reapropria-se de toda a temática 

clássica, tanto bíblica quanto teológica. Mas tal temática é lida dentro de 

uma outra problemática, com um interesse novo, isto é, a partir de um 

ponto de vista diferencial que é o ponto de vista do oprimido e de sua 

libertação (p. 76).   
 

 

Além dessa relação teórico/prática,  Bordin (1987) argumenta que a teologia 

da libertação está unida à práxis por uma relação prática. De fato, não existe 

teologia da libertação sem o engajamento do teólogo e de sua comunidade, numa 

opção pelos pobres ou por uma opção de classe. Entretanto, a reflexão teológica 

fica submetida, em última instância, à própria práxis. �É a práxis que julga e 

comprova a reflexão teológica, é a práxis que se torna o �critério de verificação� da 

teologia, no sentido que é considerada verdadeira e boa teologia aquela que, em 

última análise leva à libertação�. (ibid., p. 76, grifos do autor) 

 

Vazques (1977) aponta que a categoria específica da práxis foi elaborada 

historicamente, no sentido teórico, pela filosofia marxista. Tornando-se um conceito 
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fundamental para a visão de mundo, da história e do homem, própria do marxismo, 

tanto que esse foi muitas vezes definido como filosofia da práxis.  

 

Assim, o aspecto constitutivo da práxis é o homem como transformador e a 

transformação como momento dialético entre teoria e práxis. Portanto, a práxis nada 

mais é do que a atividade permeada pela consciência crítica, no qual o momento da 

ação e o momento da teoria se interligam dialeticamente. Como aponta Taborda 

(apud Bordin, 1987): 

 

 

O momento elaborativo é o básico, pois o homem quer transformar a 
realidade que o cerca, e essa transformação se realiza no trabalho, na 

ação sobre a matéria-prima que tanto pode ser a natureza bruta, a 
natureza transformada ou o humano. É por essa transformação que ele 

constrói sua história (p. 77).   
 

 

Taborda (apud Bordin, 1987) ainda chama a atenção para o fato de que não 

basta querermos descrever o momento elaborativo da práxis para sermos remetidos 

ao seu momento teórico, pois a transformação a ser realizada é a execução de um 

projeto histórico e deve ser refletida e programada, o que requer uma teoria prática. 

O momento teórico da práxis está em função do elaborativo, enquanto o elaborativo 

suscita a teoria, passando a ser critério de julgamento dela. Assim, os dois 

momentos da práxis se permeiam mútua e dialeticamente mediante complexas 

mediações e níveis.  

 

Esse movimento dialético entre os dois momentos, pode por um lado, se 

enfatizado o momento elaborativo, cair num pragmatismo; por outro, se enfatizada a 

teoria, cair num idealismo. Portanto, deve-se reconhecer no momento elaborativo da 

práxis a primazia sobre o momento histórico e no momento teórico, que está em 

função do momento elaborativo, e deve-se respeitar sua lógica e sua autonomia 

relativa. (Bordin, 1987) 

 

Com essa relação dialética específica � a relação teoria (mediação sócio-

analítica e mediação hermenêutica) e práxis (prática pastoral em correspondência 

com a práxis política) � a teologia da libertação apresenta-se como um discurso 
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teórico-teológico no campo religioso. Contudo, o cristão e o teólogo engajados estão 

em duas articulações dialéticas teórico-práticas: a dialética � prática político-teórica 

social, na qual o sujeito engajado, enquanto sujeito político, tem seus problemas de 

ordem prática, organizativa e teórica; e a dialética da teoria-práxis � teoria teológica 

e prática pastoral, em que o sujeito vivencia sua fé a partir e em função de seu 

engajamento prático-político. (Bordin, 1987) 

 

Essas duas dialéticas, mesmo tendo cada qual sua autonomia, estão 

inseridas uma na outra. Como propõe Boff, L. (1978) a dialética do menor, elaborada 

na teologia da libertação, está inserida na dialética do maior, que ocorre no processo 

da luta política concreta em prol da libertação.  

 

Contudo, pode-se concluir advertindo, como Bordin (1987), que o problema 

da práxis e da relação dialética teoria-práxis é um problema complexo e difícil, tanto 

na ordem da articulação da dialética do maior, quanto na articulação da dialética do 

menor. 

 

 

2.2.6 O método libertador: ver, julgar e agir 

 

 

  Até este momento do estudo, a intenção foi deixar clara a opção da teologia 

da libertação pelo povo e pelos pobres com seu potencial transformador. Importa 

agora refletir sobre o método �ver-julgar-agir�, pois, em geral, como observa Sader 

(1988), as reuniões coordenadas freqüentemente por um agente pastoral (padre, 

freira, leigo profissionalizado pela Igreja ou mesmo um voluntário local) tinham seus 

debates e temas pautados pelo método. �Ver� o tema em questão numa sucessão 

de observações de cada um dos presentes, aduzindo elementos da experiência e 

das opiniões, muitas vezes refletindo as representações dominantes sobre o 

assunto. �Julgar� implica o contraste entre a realidade observada e os valores 

cristãos. E, finalmente, �agir� trata de concluir sobre aquilo que aquelas pessoas 

poderiam fazer diante do problema. 
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Pode-se observar que o método é pautado pela teoria teológica da libertação, 

como foi discutido anteriormente. Ver a realidade (mediação sócio-analítica), julgá-la 

à luz dos critérios da fé (mediação hermenêutica cristã) para poder agir de forma 

transformadora sobre ela (mediação prática, pastoral, política etc). 

 

Boff, L. (1979) aponta que a primeira questão do ver vem articulada dentro da 

pergunta: �Que lugar ocupa o povo dentro do modelo econômico e social brasileiro?� 

(p. 96) 

 

Como já foi verificado, o modelo brasileiro, no período aqui estudado, 

caracteriza-se pelo capitalismo dependente, associado e excludente. O povo, por 

sua vez, sente nos ombros as péssimas condições dessa situação econômico-social, 

dada a ausência de direitos, a carestia de vida, os baixos salários etc. 

 

Frente a essa condição, e às diversas situações por ela geradas, julgava-se: 

qual a posição dos cristãos? A partir da mensagem cristã, lida à luz de Jesus Cristo 

e das sagradas escrituras, o cristão prepara-se para a tomar uma posição, dentro 

dos fundamentos da teologia da libertação, comprometida com a justiça para todos. 

 

Boff, L. (1979) ressalta que frente ao período de autoritarismo em que vivia a 

sociedade brasileira, a vontade de participação, vinculada ao agir, encontrou sua 

expressão em mediações não propriamente políticas. Assim, além das comunidades 

eclesiais em suas várias instâncias (CNBB, regiões, dioceses, paróquias, CEBs e 

cristãos individuais), havia a igreja, oferecendo espaço físico para diversos 

encontros de cunho político, aproximando-se de várias instituições sociais (OAB, 

sindicatos, partidos, grupos culturais, jornais etc), agindo de diversas maneiras. 

 

 

2.3 Os Intelectuais 

 

 

É clara aqui a intervenção, em ambas as práticas � na educação popular e na 

teologia da libertação �, de alguns sujeitos conscientes que procuram elucidar os 

sujeitos inconscientes sobre as possibilidades de conscientização. Esses sujeitos 
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conscientes podem ser classificados, numa perspectiva gramsciniana, como 

intelectuais orgânicos.       

 

Gramsci reivindica a necessidade do proletariado ir à busca de uma cultura 

autônoma e comprometida, que vai se edificando à medida que tenta desestruturar 

as velhas hierarquias culturais da sociedade burguesa. Essa preocupação com a 

cultura do proletário vem da preocupação que esses possam preparar uma 

hegemonia futura. Dessa forma, a análise de Gramsci perpassa desde as diferentes 

instâncias da superestrutura � o Estado e seus aparelhos ideológicos � até chegar 

ao estudo das instituições educacionais e à função dos intelectuais. (Manfredi, 1987) 

 

Definindo os intelectuais numa perspectiva bastante ampla, de modo a incluir 

todos aqueles que têm uma função organizacional no sentido amplo, Gramsci 

classifica os intelectuais orgânicos em intelectuais progressistas, dos quais qualquer 

classe progressista necessita para organizar uma nova ordem social, e intelectuais 

tradicionais, comprometidos com uma tradição que remonta a um período histórico 

mais antigo.  

 

Preiswerk (1997) evidencia que, para Gramsci, o intelectual orgânico é com 

freqüência uma pessoa coletiva e não um indivíduo particular, e o fundamental para 

o mesmo não é sua posição social ou o grau de erudição do intelectual, mas sua 

função que pode ser diversa frente às classes sociais. Assim, o intelectual é aquele 

que preenche a função de intelectual entre os setores populares. 

 

Ivo lesbaupin em texto mimeografado, encontrado nos documentos de 

Educação Popular do CEDIC
14, datado de 16 de novembro de 1978, sob o título �O 

papel dos intelectuais junto às classes populares�, traz um exemplo significativo que 

distingüe esses dois �tipos� de intelectuais: 

 

 

Intelectual não é só o homem de estudos. Intelectual é todo aquele que 

organiza as pessoas, que dirige um movimento, que procura levar outras 
pessoas a terem opinião consciente (...) 

                                                
14 Centro de Documentação e Informação Científica Prof. Casemiro Reis Filho � CEDIC. A perspectiva 
gramisciniana desse documento explica-se por esse autor  pela difusão desse autor no período.  
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Por isso nós podemos dizer que intelectual é o jornalista, o professor, o 

técnico, o advogado, o padre, o funcionário, o educador, o político, e 

também o operário, quando eles levam outras pessoas a pensar e a ter 
idéias sobre uma situação e sobre a vida em geral. 
Agora, existem intelectuais que estão a serviço do grupo que oprime a 

maioria da sociedade. Existem intelectuais que só transmitem idéias que 

levam as pessoas a se conformar com o mundo do jeito que está.(...) 
O papel da pessoa que tem estudo é ajudar o povo nessa caminhada. 

 

 

Há que se observar as últimas palavras de Iesbaupin: �O papel da pessoa que 

tem estudo é ajudar o povo nessa caminhada�. Ele refere-se à caminhada 

consciente do povo para a libertação, na qual a função do intelectual, neste caso 

progressista, seria agir organicamente ajudando os sujeitos, em regra objetos de 

opressão, a tomar posse da realidade e lançar-se como sujeito de sua própria 

existência, não mais como objetos passíveis de opressão, mas como seres críticos 

convidados a assumir uma posição epistemológica perante o mundo. Porém, ele não 

ignora a existência dos intelectuais denominados por Gramsci de tradicionais: 

existem intelectuais que estão a serviço do grupo que oprime a maioria da 

sociedade. 

 

Brandão (1982) adverte a delicadeza dessa intervenção do intelectual junto 

às camadas populares. Para esse autor o que está em jogo é o saber popular, que 

pode até mesmo ser destruído, pois  

 

 
tal como a flor que existe arrancada no jarro da mesa do rico e pode existir 
no jardim da casa do pobre, ou como a arma, a mesma arma de aço que 

sustenta o exercício da opressão e que, em outras mãos, pode reinventar a 

liberdade, a educação (e nesse caso a teologia) pode ser uma coisa ou 
outra, ou ambas ao mesmo tempo; pode estar de um lado ou de outro da 
luta entre opressão e liberdade (p. 15, parênteses do autor).             

 

 

Outro aspecto para o qual Brandão (1982) chama atenção é que essa 

intervenção dos intelectuais junto às camadas populares constitui-se numa 

mediação entre a classe média e os pobres, que não deixa de trazer todos os pré-

conceitos contidos nas representações de ambas.     
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Contudo, visto que se trata de uma intervenção junto às camadas populares e 

que nesta ação, com suas muitas implicações, diversas posições podem ser 

tomadas, importa agora analisar a posição de ambas as práticas � educação popular 

e teologia da libertação � nesta perspectiva. 

 

 

2.3.1 Os intelectuais na educação popular 

  

 

 Freire em diversos textos, entre eles (1978), atenta para o fato de que o 

educador não é neutro, e que os defensores da neutralidade, não só falseiam a 

realidade como negam o caráter político de sua ação, agindo pela preservação 

dessa sociedade. 

 

Nessa perspectiva, Freire (1979b) escreve que o profissional da educação 

deve ter um compromisso profissional com a sociedade. No entanto, expõe alguns 

pontos que devem ser analisados, pois estas reflexões podem contribuir para o 

esclarecimento do tema. 

 

Em primeiro lugar, o autor reflete sobre a expressão o compromisso do 

profissional com a sociedade. O conceito compromisso definido pelo complemento 

do profissional, ao qual se segue o termo com a sociedade. Segundo ele, somente a 

presença do complemento da frase pode indicar que não se trata do compromisso 

de qualquer um, mas do profissional. Enquanto a expressão final, por sua vez, 

define o pólo para o qual o compromisso se orienta e no qual o ato comprometido 

aparentemente termina, na verdade não termina, como poderá ser visto mais 

adiante. 

 

As palavras que constituem a frase estão, não apenas jogadas, mais 

comprometidas entre si, e implicam, na estrutura de suas relações, uma determinada 

posição a quem as expressou. O compromisso seria uma palavra oca se não 

envolvesse a decisão lúcida e profunda de quem as assume. (Freire, 1979b) 
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A análise dessa frase, segundo o autor, remete à definição cada vez mais 

aprofundada do conceito de compromisso. No entanto, antes dessa definição faz-se 

necessário uma reflexão anterior que se concentra em torno da pergunta: quem 

pode comprometer-se? Não do ponto de vista da identificação entre sujeitos 

hipotéticos, mas da investigação da ontologia do sujeito do compromisso. Assim, a 

partir dessa resposta nos aproximaremos da natureza do ser que é capaz de se 

comprometer e estaremos nos aproximando da essência do ato comprometido. 

 

Para o autor, a primeira condição para que um ser possa assumir um ato 

comprometido está em ser capaz de agir e refletir e de estar no mundo sabendo-se 

nele, sabendo que a forma pela qual está no mundo condiciona a sua consciência 

desse estar, tendo assim a consciência dessa consciência condicionada. �Quer 

dizer, é capaz de intencionar sua consciência para a própria forma de estar sendo, 

que condiciona sua consciência de estar�. (Freire, 1979b, p. 16) 

 

Assim, se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 

associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar 

no mundo se reduz a um não transpor os limites que lhe são impostos pelo mundo, 

desse modo, esse ser não é capaz do compromisso. É um ser imerso no mundo em 

seu estar adaptado a ele e sem ter consciência dele. 

 

Este ser seria a-histórico, viveria num perpétuo presente, um eterno hoje. Não 

podendo, assim, se comprometer, pois em lugar de relacionar-se com o mundo, o 

ser imerso nele somente está em contato com ele. Para Freire (1979b): 

 

 

Somente um ser capaz de sair de seu contexto, de �distanciar-se� dele para 

ficar com ele, admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e transformando-
o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que é e está 

sendo no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este é capaz, por 

tudo isso de comprometer-se (p.17, grifos do autor)  
 

 

Essa capacidade do homem de atuar e refletir, condição essencial de um ser 

compromissado que atua, opera e transforma a realidade de acordo com as 
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finalidades propostas pelo homem, à qual está associada sua prática de refletir, é 

que o faz um ser da práxis. 

 

Mas, adverte o autor, mesmo sendo ação e reflexão, como constituintes 

inseparáveis da práxis, na maneira humana de existir, isto não significa, contudo, 

que não estão condicionadas pela realidade em que está o homem. (Freire, 1979b) 

 

Assim, não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver 

ação-reflexão fora da relação homem-realidade que implica a transformação do 

mundo cujo produto, por sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão. Portanto, 

através de sua experiência nestas relações o homem desenvolve sua ação-reflexão, 

como também pode tê-las atrofiadas. Conforme se estabelecem estas relações, o 

homem pode ou não ter condições objetivas para o pleno exercício da maneira 

humana de existir. 

 

Entretanto, o fundamental é que esta realidade, que proibe ou não o pensar e 

o atuar autênticos, é a criadora dos homens. Todavia, ela não pode, por ser histórica 

tal como os homens que a criam, transformar-se por si só. Os homens que a criam 

são os mesmos que podem transformá-la.  

 

Diante desta afirmação, pode-se pensar, que não temos saída. Se a 

realidade, criada pelos homens dificulta-lhes objetivamente seu atuar e seu pensar 

autênticos, como podem, então, transformá-la para que possam pensar e atuar 

verdadeiramente, se a realidade condiciona seu pensar e atuar não-autênticos, e se 

a realidade condiciona seu pensar e atuar não-autênticos, como podem pensar e 

atuar incorretos. Para Freire (1979b) no jogo interativo de atuar-pensar o mundo, 

num momento de experiência histórica dos homens, os obstáculos a seu autêntico 

pensar e atuar não são visualizados, mas, em outros, estes obstáculos passam a ser 

e finalmente os homens ganham com eles a razão.  

 

Como seres do compromisso, quando impedidos de atuar e refletir, os 

homens encontram-se profundamente feridos em si mesmos. Querem se humanizar 

para humanização dos homens, mantendo, assim, a responsabilidade com estes e 

com a história. Esse compromisso com a humanização do homem implica uma 



 

 

110 

                                                                                                                                                                     
 

realidade histórica e não pode realizar-se através de palavras, nem de nenhuma 

outra forma de fuga do mundo, da realidade concreta, na qual se encontram homens 

concretos. �O compromisso, próprio da existência humana, só existe no 

engajamento com a realidade, de cujas �águas� os homens os homens 

verdadeiramente comprometidos ficam �molhados�, ensopados� (Freire, 1979b, p.19, 

grifos do autor). Só desta maneira o compromisso é verdadeiro, sendo 

experienciado, num ato necessariamente corajoso, decidido e consciente em que os 

homens não se digam neutros, uma vez que a neutralidade frente ao mundo, frente 

ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que tem de revelar o 

compromisso. 

 

O medo sempre resulta de um compromisso consigo mesmo, com seus 

interesses ou com o interesse do grupo ao qual pertence, e como este não é um 

compromisso verdadeiro, assume uma neutralidade impossível. Assim, o verdadeiro 

compromisso para Paulo Freire é a solidariedade com aqueles que na situação 

concreta encontram-se convertidos em coisas. 

 

Desse modo, o verdadeiro compromisso não pode jamais reduzir-se a gestos 

de falsa generosidade, nem tão pouco ser um ato unilateral, no qual quem se 

compromete é sujeito ativo do trabalho comprometido e aquele com quem se 

compromete é a incidência de seu compromisso, pois isso seria anular a essência 

do compromisso. 

 

De acordo com Freire (1979b) se nos interessa analisar o compromisso do 

profissional com a sociedade, teremos de reconhecer se ele, antes de ser 

profissional, é homem e deve ser comprometido por si mesmo. Como homem, que 

não pode estar fora de um contexto histórico-social em cujas inter-relações constrói 

a si, é um ser comprometido, falsamente comprometido ou impedido de se 

comprometer verdadeiramente. No caso do profissional, é necessário juntar seu 

compromisso concreto, que lhe é próprio como homem, a seu compromisso 

profissional.  

 

Esse compromisso profissional do homem sem dúvida pode dicotomizar-se 

de seu compromisso original de homem. Contudo, uma vez profissional, profissional 
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que é atributo de homem, esse não pode, quando exercer um fazer atributivo, negar 

o profundo de seu fazer substantivo e original. Quanto mais o homem se capacita 

como profissional, quanto mais sistematiza suas experiências, quanto mais utiliza o 

patrimônio cultural, que é patrimônio de todos e que a todos deve servir, mais 

aumenta sua responsabilidade com os homens. 

 

O homem não pode julgar-se, como profissional, �habitante� de um mundo 

estranho, mundo de técnicas e especialistas salvadores dos demais, donos da 

verdade, proprietários do saber, que deve ser doado aos ignorantes e incapazes. Se 

procede assim, não se compromete verdadeiramente nem como profissional nem 

como homem, simplesmente se aliena. 

 

No entanto, na medida em que o compromisso não pode ser um ato de 

passivo, mas de práxis, ação e reflexão sobre a realidade, a imersão nela implica 

indubitavelmente no seu conhecimento da realidade, pois �se o compromisso só é 

válido quando está carregado de humanismo, este, por sua vez, só é conseqüente 

quando está fundamentado cientificamente� (Freire, 1979b, p. 21). O profissional 

deve sempre ampliar seu conhecimento sobre o homem, sobre sua forma de estar 

no mundo, substituindo sua visão ingênua por uma nova visão crítica da realidade. 

 

O compromisso autêntico não é possível se o profissional tem uma 

consciência ingênua porque o profissional deformado pela acriticidade não é capaz 

de ver o homem em sua totalidade, no seu fazer ação-reflexão, que sempre ocorre 

no mundo e sobre o mundo. Freire (1979b) complementa: 

 

 
Pelo contrário, será mais fácil para conseguir seus objetivos, ver o homem 

como uma �lata� vazia que vão enchendo com seus �depósitos� técnicos. 

Mas ao desenvolver desta forma sua ação, que tem sua incidência deste 

�homem lata�, podemos melancolicamente perguntar: onde está seu 

compromisso verdadeiro com o homem, com sua humanização? (p. 23, 

grifos do autor).               
 

 

O autor ainda aponta que nos países da América Latina havia uma sombra 

que ameaçava permanentemente o compromisso verdadeiro, a alienação cultural 

que sofriam essas sociedades.  
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Tendo o centro de decisão econômico e cultural, em grande parte fora delas, 

são sociedades de �seres para outros�. Assim, o primeiro grande problema que nelas 

se apresentava ao compromisso autêntico, estava na falta de autenticidade de seu 

próprio ser dual. Estas sociedades eram e não eram elas próprias. 

 

Na medida em que as sociedades, muitas vezes, importavam técnicas e 

tecnologias sem a devida redução sociológica destas às suas condições objetivas, 

não podiam proporcionar as condições para o compromisso autêntico.  

 

 

Não há técnicas neutras que possam ser transplantadas de um contexto a 
outro. A alienação do profissional não lhe permite perceber esta obviedade.  
Seu compromisso se desfaz na medida em que o instrumento para a sua 
ação é um instrumento estranho, às vezes antagônico, à sua cultura 

(Freire, 1979b, p. 24) 
 

 

Um ser alienado, profissional ou não, não distingue o ano histórico, não 

percebe que existe não-contemporaneidade no contemporâneo, sendo tomado por 

uma timidez, uma insegurança, um medo de correr o risco da aventura de criar, sem 

a qual não há criação. Assim, o ser alienado, inseguro e frustrado, fica mais na 

forma que no conteúdo, vê as coisas mais na superfície que no interior. �Seu 

pensamento não tem força instrumental porque nasce de um contexto e depois 

volta-se a ele. Constitui-se na nostalgia de mundos alheios e distantes�. (ibid., p. 25) 

 

Assim, no momento em que a sociedade se volta sobre si mesma e se 

inscreve na difícil busca de sua autenticidade, começa a dar evidentes sinais de 

preocupação pelo seu projeto histórico, e quanto mais cresce essa preocupação, 

mais desfavorável fica o clima para o compromisso. 

 

Freire (1979b) diz-se convencido de que no momento histórico em que se 

encontrava a América Latina fazia-se necessária uma série de reflexões de seus 

profissionais sobre a realidade, que transformava-se rapidamente, resultando na 

inserção dos mesmos nela. Inserção crítica e verdadeira, compromissada com o 

destino do país, com ser mais de homens concretos, pois �numa sociedade 

preponderantemente alienada, o profissional, pela natureza mesma da sociedade 
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estruturada hierarquicamente, é um privilegiado, numa sociedade que está abrindo o 

profissional é um comprometido ou deve sê-lo�. (Freire, 1979b, p.25) 

 

Fugir desse compromisso era negar tanto a si mesmo quanto a um projeto 

nacional.   

 

                           

2.3.2 Os intelectuais na teologia da libertação 

 

 

A função do intelectual na teologia da libertação não diverge da idéia central 

do mesmo na educação popular: contribuir com o povo em sua caminhada para a 

libertação.  No entanto, traz suas particularidades por advir do campo religioso. 

 

Na perspectiva da educação popular situa-se o que � desde João XXIII e o 

Concílio do Vaticano II, segundo Gutierrez (1976) � chama-se de teologia dos sinais 

dos tempos. Os sinais dos tempos que são um apelo à análise dos intelectuais e à 

exigência de ação pastoral, de compromisso, de serviço aos demais. A Gaudium et 

Spes 44  assinala que esta responsabilidade cabe a todo o cristão, especialmente a 

pastores e teólogos. Citada por Gutierrez (1976), é oportuno trazê-la para esta 

análise: 

 

 

Compete a todo o povo de Deus, mas principalmente aos pastores e 
teólogos, com a ajuda do Espírito Santo, perscrutar, discernir e interpretar 

as múltiplas linguagens do nosso tempo e julgá-las à luz da palavra divina, 

para que a Verdade revelada possa sempre ser melhor percebida, melhor 
compreendida, e apresentada sob a forma mais apropriada (p.21).                 

 

 

A atribuição desse papel a todos os membros da igreja sublinha o apelo ao 

compromisso em que a função do intelectual será a de contribuir para a maior 

lucidez do compromisso de todos, graças à análise intelectual. 

 

Gutierrez (1976) ainda chama atenção para outro fator, agora de origem 

filosófica: a importância da ação humana como ponto de partida de toda a reflexão. 
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Para o autor, a problemática filosofia de seu tempo era fortemente marcada pelas 

novas relações do homem com a natureza nascidas do progresso da ciência e da 

técnica.  

 

Esses novos vínculos repercutem na consciência que o homem tem de si 

mesmo e de sua relação ativa com os outros. Contudo, cabe ao intelectual (neste 

caso padre, freira, ou leigo profissionalizado pela Igreja) agir junto às camadas 

populares contribuindo com sua emancipação. 

 

*** 

 

Ao longo deste capítulo procurou-se apreender, à luz dos principais 

pensadores e de alguns comentadores, os conceitos fundamentais da educação 

popular e da teologia da libertação, necessários ao estudo proposto. 

 

  Para tanto, foram utilizadas como referencial as principais obras das duas 

doutrinas, partindo das primeiras experiências que as constituíram na situação 

latino-americana para, posteriormente, serem demonstradas suas teorias e métodos, 

que culminaram na discussão que é inerente a este estudo: o projeto de 

conscientização de ambas. Nesta perspectiva, em seguida, discutiu-se o papel dos 

intelectuais junto às classes populares.  

 

Tais doutrinas nasceram e se formularam expressivamente ao longo das 

décadas de 1960 e 1970, ou seja, perpassaram os anos pertinentes à análise 

proposta nesta pesquisa. Há portanto que se ressaltar, em primeiro lugar, a 

ambigüidade do próprio pensamento freiriano que discorda, entre duas de suas 

principais obras � Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido �   

quanto à definição do nível máximo de consciência que a sua prática visava criar. 

Enquanto na primeira obra a principal ênfase estava em estabelecer as coordenadas 

de uma educação para a participação crítica do homem no processo de 

desenvolvimento e democratização, na segunda, a preocupação deslocou-se para 

uma educação que preparesse o oprimido para lutar por sua libertação. Em segundo 

lugar, a Teologia da Libertação � que ganhou força a partir do Concílio do Vaticano 

II, concretizando-se em Medellín (1968) e Puebla (1979) � teve seu pensamento 
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sistematizado apenas nos primeiros anos da década de 1970 com a obra de 

Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação: Perspectivas, difundindo-se, portanto, 

apenas nos anos que se seguiram.    

 

Desse modo, o problema: �que consciência gerou as experiências 

educacionais das CEBs� não pode, de forma alguma, ser solucionado a priori, pois 

necessita da verificação empírica dada a evolução das doutrinas que demandam 

apropriação diversa das mesmas, bem como, vários implicantes da execução dos 

métodos, alguns dos quais, de certa forma, já foram suscitados neste capítulo ao se 

trazer para a análise a função dos intelectuais no processo de conscientização. 
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CAPÍTULO III 

A COMUNIDADE ECLESIAL DE BASE  

NOSSA SENHORA DAS DORES VILA PALMARES 

 

 

Coragem, irmãos, pois temos que começar a  

Construção do reino de Deus aqui na terra 

 e não ficar esperando o céu. Criem coragem 

 e participem dos sindicatos, movimentos por creches, 

 associações e também dos partidos... 

 

D.Pedro de Casaldáliga 

(sermão na Vila Palmeres) 

 

 

Exposto o contexto histórico no capítulo I e as doutrinas que permeiam o 

cotidiano das CEBs no capítulo II, o estudo volta agora a atenção para uma 

Comunidade Eclesial em particular: a comunidade Nossa Senhora das Dores.  

    

Para esta análise foi utilizado um diverso corpo documental. Em primeiro 

lugar investigou-se a literatura regional, da qual pode-se destacar os estudos de Boll 

(1992) e Martins (1986).  A estes estudos procurou-se agregar um conjunto de 

fontes primárias, que se constituíram no conjunto documental depositado no Museu 

de Santo André, onde foram encontrados jornais e entrevistas coletadas; logo após, 

alguns membros da comunidade foram entrevistados.  

 

As entrevistas foram realizadas com cinco membros, e para tanto, utilizou-se 

um questionário aberto privilegiando a narrativa do entrevistado. A utilização da 

História Oral neste trabalho vincula-se a uma perspectiva qualitativa de pesquisa, 

pois através das memórias dos sujeitos visualizam-se, de acordo com Demartini 

(2005), situações muitas vezes desconhecidas: �vivências diferenciadas entre 

grupos sociais e gerações, redes de conhecimento educacional constituídas por 

escolas de diferentes tipos, currículos escolares com orientações pautadas em 

valores e culturas escolares variadas� (p.107). 
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As entrevistas ocorrerram todas no ano de 2007. Num primeiro momento, 

entrevistou-se um personagem central dos movimentos sociais da região, Pe 

Rubens, que em 1964, quando foi ordenado por Dom Jorge Marcos, iniciou seus 

trabalhos na Vila Palmares. Em seguida, mais quatro personagens � com diferentes 

níveis de participação na comunidade � foram  entrevistados. O objetivo, nesses 

casos, foi buscar conhecer diversas representações. As identidades destes sujeitos 

foram preservadas, assim, quando se fez referência aos mesmos utilizou-se apenas 

as suas iniciais.15  

 

O levantamento desse material procurou privilegiar os principais objetivos 

deste estudo, portanto é possível que alguns detalhes históricos da CEB em 

questão não tenham sido destacados. É importanto, neste sentido, ressaltar que tal 

fato não trouxe prejuízos para a investigação proposta. 

 

As entrevistas16 aqui apresentadas trazem as devidas citações e foram 

coletadas ao longo desta pesquisa. Em sua análise buscou-se evidenciar a natureza 

das fontes. 

 

Nesta análise buscou-se apreender que consciência � ou consciências � 

essa CEB gerou na comunidade de 1964 a 1984. Para tanto, esta investigação, tal 

como propõe Nóbrega (1988), foi dividida em três partes: a opressão exercida, que 

retrata as características da comunidade e o quadro geral de opressão; a opressão 

percebida, que traz uma abordagem sobre a prática educacional da CEB, suas 

ideologias e valores, que culminam com o nascimento de uma nova consciência; e, 

por fim, em a opressão contestada, apresentam-se as necessidades acrescidas, a 

organização da base e o poder por ela produzido.         

 

 

 

 

                                                
15 Os sujeitos da pesquisa encontram-se em Anexo II. Todos os relatos feitos à esta pesquisa encontram-se 
destacados do texto e foram caracterizados entre parênteses como entrevistado ou entrevistada . Considerando-se 
a relevância de suas falas, procurou-se dessa forma, dar maior ênfase às mesmas. 
16 As entrevistas foram transcritas na íntegra, sem correções, procurando fidelidade máxima aos sujeitos da 

pesquisa. 
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3.1 A opressão exercida 

 

 
A Vila Palmares está inserida na região que é composta pelos Bairros Vila 

Palmares, Sacadura Cabral e Príncipe de Gales, no limite de Santo André, fazendo 

divisa com São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Sua história tem origem 

na antiga Fazenda Boa Vista, cortada pela antiga estrada rural de mesmo nome que, 

pelo menos, até a década de 1910 era, juntamente com a estrada de ferro, o 

caminho básico de interligação entre a Estação Santo André e São Caetano.  

 
De acordo com Médici (1992) a primeira manifestação em lotear a região data 

de 1924, quando foi elaborada uma planta estabelecendo a disposição das ruas, que 

é mantida até hoje, com a pequena diferença da abertura de travessas e ruelas, 

ocasionada pelo retalhamento de várias quadras.   

 

A formação urbana da área inicia-se nos anos 1930, mas o assentamento de 

famílias no Bairro foi muito lento, pelo menos até os anos 1950, quando houve uma 

aceleração da ocupação com a explosão demográfica do ABC
17, em conseqüência 

do processo de industrialização que ocorria na região. Instalaram-se ali antigos 

trabalhadores rurais provenientes do interior do estado e do nordeste do país, 

atraídos pela oferta de trabalho industrial. (Boll, 1992)      

 

   Os benefícios de infra-estrutura tardaram para a região segundo o que 

afirma Médici (1992). No final dos anos 1930, quando Santo André começou a se 

preocupar com as obras de saneamento básico fora do eixo central, Vila Palmares e 

Sacadura Cabral não foram contemplados com os benefícios. Seus moradores eram 

orientados a abrir fossas de acordo com os padrões determinados pela prefeitura, 

mas obras de infra-estrutura para as duas vilas só foram implantadas, maciçamente, 

a partir dos anos 1960, sempre a partir da organização popular.  

 

Médici (1992) retrata, ainda, as primeiras impressões sobre a região, de um 

espanhol, Salvador Fernandes Vegas, morador da Vila Palmares desde a década de 

1960, fala de suas primeiras impressões sobre a região: 
                                                
17 Sigla comumente utilizada para denominar os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul. 
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Quando eu cheguei aqui estavam chegando os benefícios: água, luz, essas 

coisas todas. Já tinha Sociedade de Amigos. O papel da sociedade, 

naquele tempo, era o de reivindicar. Quando o prefeito não atendia a 

alguma reivindicação, a Vila inteira ia ao gabinete dele, na praça do Carmo. 

O pessoal todo ia era uma população unida. Depois formamos uma 

cooperativa de consumo (...) Quando eu cheguei aqui havia favela. Mas 
eram poucos barracos. O cara vinha, comprava um terreninho, fazia um 
barraco e depois construía o cômodo (p. 23). 

 

 

Os anos 1960 foram marcados pela implantação pela implantação das 

faculdades na área do antigo Sítio Tangará e também de duas grandes favelas: a de 

Vila Palmares � a primeira de Santo André e segunda do ABC. Surgiu também a 

favela de Vila Sacadura Cabral, junto ao Ribeirão dos Meninos
18 e, mais 

recentemente, a favela de Tamarutaca. 

 

Ainda nos anos 1960 foram implantados na região um posto de Saúde da 

FAISA (Fundação de Assistência à Infância de Santo André) e uma escola, a atual 

Rene Caran, em 1965.  

 

 

3.1.1 A favela 

 

 

O que até o início dos anos 1950 era a grande Fazenda da Boa Vista em 

poucos anos se transformou numa vila operária, a Vila Palmares. Durante esse 

processo de ocupação, algumas famílias carentes ocuparam o terreno entre as ruas 

Gago Coutinho e Armando Rocha, onde atualmente está localizada a Favela 

Quilombo dos Palmares19. 

 

Os primeiros moradores da favela eram famílias extremamente necessitadas 

que não tinham a menor condição de adquirir um lote ou mesmo morar de aluguel. 

Boll (1992, p. 47) traz o relato de dona Marta, uma antiga moradora da favela: �As 

pessoas que vinham construir barracos na Quilombo dos Palmares passava (sic) 

muita necessidade, muitas eram mães separadas dos maridos�.  

                                                
18 Nome atribuído pelos moradores a um córrego existente na região. 
19 Conhecida atualmente como Quilombo I, em virtude da existência das favelas Quilombo II e III localizadas 

próximas a ela.  
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A Quilombo I surgiu por volta de 1964, constituindo-se como primeira favela 

de Santo André, Quilombo II e III surgiram a partir de 1978. Os barracos foram 

surgindo aos poucos, à medida que a notícia da possibilidade de moradia na região 

se espalhava. 

 

Contudo, o terreno onde se constitui a favela Quilombo I, a partir de 1964, era 

propriedade privada o que ocasionou, conforme se verá mais adiante, problemas no 

fim da década de 1970.  

 

 

3.1.2 A dinâmica da Vila Palmares 

 

 

A dinâmica da Vila Palmares pode ser entendida, como propõe Preiswerk 

(1997), em um processo indagador que procura descrever o cenário, os atores, suas 

relações e suas metas. Nesse sentido, o estudo pioneiro na região, realizado por 

Boll (1992) contribui com as reflexões necesárias a esta pesquisa.  

 

O autor chama a atenção para os recortes da Vila Palmares, que constituem 

um grande número de pedaços, onde destacam-se a praça Tangará � apontada pelo 

Jornal Documento Palmares como �o centro mais importante do bairro, todos 

conhecem. É o local em que os políticos fazem comício. Em 1957 Tonico e Tinoco 

cantaram lá. O coreto era usado pela imobiliária dos Coropreso e dos Peres� (12/90, 

p. 05) � a praça Lisboa, a praça Áurea e o Sanatório � antiga casa da fazenda dos 

Di Cicco, família que era proprietária do depósito de construção, terrenos e casas no 

entorno � e a Universidade Fundação Santo André, que está localizada na área do 

antigo Sítio Tangará, que nos anos 1950 transformou-se num loteamento e, em 

1964, foi desapropriado para instalação da Universidade. 

 

No final da década de 1980 a diversidade religiosa da região era intensa 

expressando-se nos centros de Umbanda, no Candomblé, nas Igrejas Protestantes e 
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na Igreja Católica, e que, segundo Padre Rubens
20, em entrevista recente concedida 

a esta pesquisa, isso nunca foi problema, mas sim uma solução: 

 

 

No início da década de 1960, quando vim para a região, ainda não existia a 

igreja. Então fazíamos as missas nas ruas, fiz muitas missas em cima de 

um caixote. Certo dia o pai de santo do centro de Umbanda me ofereceu o 
terreiro para celebrar a missa aos domingos. Eu aceitei, o que podia fazer, 
às vezes chovia (...) e ele era apenas mais uma pessoa querendo ajudar 

 

 

Quem passasse pela vila nos finais de semana descobriria ainda torneios de 

bocha, bailes da juventude aos sábados à noite, festas juninas nas ruas, praças e 

igrejas. 

 

As atividades econômicas formais constituíam-se em um eixo ou pólo de 

concentração, configurando-se como importantes pontos de convivência na vila. As 

atividades informais, ou mesmo formais de menor porte, encontravam-se dispersas 

pela vila. (Boll, 1992) 

     

Nesse cenário, vale contemplar a fala de alguns protagonistas que foram 

entrevistados em 1991 e que tiveram intensa participação no movimento social da 

Vila Palmares. Como pode ser observado no depoimento de José Carlos de Souza 

(Tijolo), ex-seminarista e antigo morador de Palmares: �A gente começou a se reunir 

(...) a primeira luta aqui, do pessoal, foi isso (...) começou a bater-papo em torno do 

problema do esgoto, problema da luz elétrica, problema de escola�. Neste sentido, 

Antonio Lustro (Toninho), também ex-seminarista, relata: �Quantas vezes a gente 

marchou a pé daqui até Santo André, 300 pessoas ou mais, marchamos até Santo 

André� 21.               

 

Boll (1992) adverte que a Comunidade Eclesial de Base teve importante papel 

nesse processo histórico de luta, estando viva, como poderá ser observado, na 

memória de seus antigos moradores. 

 
                                                
20 Entrevistado. Para mais detalhes deste e dos demais sujeitos da pesquisa ver anexo II. 
21 Entrevista de José Carlos de Souza e Antonio Lustro concedida a Gilmar Santana, estagiário do Planejamento 

Urbano, em dezembro de 1991 (in Boll, 1992).   
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No ano de 1963 um grupo de moradores da Vila Palmares começou a reunir-

se movidos pela necessidade comum de ter uma igreja católica no bairro. Os 

moradores estavam decididos a construir uma capela e conseguir um padre. 

 

Diante dessa necessidade no dia 10 de maio de 1964, Dom Jorge Marcos de 

Oliveira, então à frente da diocese de Santo André, ordenou como Padre, Rubens 

Chesseraux, o qual, logo em seguida, começou seus trabalhos pastorais em 

Palmares. 

 

A vinda de Pe Rubens para a Vila Palmares reforçou sua convicção de 

trabalhar com os pobres priorizando suas atividades junto aos operários e favelados. 

Boll (1992) traz o relato de Pe Rubens:  �Então, quando cheguei (...) eu cheguei aqui 

numa desobediência, não pedi licença pra ninguém pra vir para cá (...) Queria 

trabalhar com favela, Quilombo dos Palmares era a única existente em Santo 

André�. (p. 87) 

 

A partir de sua chegada, segundo documentos e depoimentos, Pe Rubens 

apareceu como uma das principais lideranças dos movimentos de Vila Palmares até 

meados dos anos 1980, visto que, nesse período, a Comunidade Eclesial de Base 

Nossa Senhora das Dores era o ponto central de todos os movimentos da região. 

 

Apresentando-se como tal, Pe Rubens começou a dormir na casa de 

moradores da Vila até que construiu seu próprio barraco.: 

 

 

Fiquei 16 meses assim, muitas vezes dormi em baixo de uma lona neste 
terreno onde hoje é a Comunidade, na época era um depósito onde todos 

jogavam o lixo, até que construí o meu barraco de 4 por 8, ali começamos 

a celebrar a missa e alfabetizar com o método Paulo Freire  (entrevistado). 
 

 

Aos sábados à noite Pe Rubens reunia-se com a juventude da Vila numa 

vitrólinha de pilha, jogava ping-pong e tomava uma cervejinha. Durante a semana 

trabalhava com o método Paulo Freire de alfabetização de adultos. 
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Boll (1992) afirma que a CEB deu novo dinamismo a Vila, com a ajuda dos 

seminaristas da época (dos quais vale destacar: Gilmar, Toninho, Tijolo, Afonso e 

Arthur) e das lideranças comprometidas com a CEB, uma vez que em Palmares os 

moradores se reuniam por rua, discutindo a realidade através do evangelho. Iniciou-

se uma organização para o bairro, para cada rua um coordenador, e assim, a vila foi 

dividida em oito setores. 

 

O método de trabalho dos agentes pastorais era pautado pelos preceitos da 

Teologia da Libertação e da Educação Popular. Como afirma Pe Rubens: 

 

 

Desde quando celebrávamos as missas e alfabetizávamos de baixo das 

árvores, sempre procurávamos discutir as necessidades da comunidades. 

Eu buscava organizar os moradores. Eu perguntava pra eles por que 
naquele bairro tem escola e nesse não tem? Por que naquele bairro tem 

posto de saúde e nesse não tem?(...) A  partir o povo começou a se 

organizar (entrevistado)     
 

 

Para divulgar e organizar a Comunidade criou-se, primeiramente, um Centro 

de Educação Popular que agilizou a comunicação na vila e nas favelas, por meio de 

folhetos, volantes e cartazes. Em seguida, instalou-se um alto falante no alto da torre 

da igreja, como relata Antonio Lustro (Toninho), ex-seminarista: �A paróquia 

mantinha um serviço de alto falantes que servia como utilidade pública e como 

instrumento de mobilização. Isso significa que ela ao mesmo tempo que presta 

importante serviço à população, ela tinha um papel de mobilização e de informação�. 

(apud Boll, 1992, p. 88)          

 

Curiosamente, além desses instrumentos, um morador conhecido como 

Claudinho, se ofereceu como carteiro voluntário, para ser o mensageiro da vila. 

Levava convites de aniversário, convites de reuniões e ainda fazia-se portador das 

colocações dos moradores. 

 

Por meio da CEB Nossa Senhora das Dores criou-se uma convivência de 

amizade e fraternidade entre as pessoas. As reuniões eram verdadeiros jornais 

falados nos quais as pessoas expressavam a fé, discutiam o cotidiano do bairro e 
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das fábricas, reforçando as reivindicações. �As celebrações, os mutirões e as festas 

eram espaços privilegiados de crescimento. As encenações e as dramatizações, os 

cânticos, eram também expressões da cultura do povo negro, do migrante 

nordestino�. (Boll, 1992, p. 89) 

 

Entretanto, no que se refere à situação geral da Vila Palmares, Pe Rubens 

relata:  

 

 

O bairro era, na ocasião uma área esquecida pelas autoridades. Um local 

onde morava muita gente pobre, uma igreja diferente � a que eu queria 
construir com o povo de Palmares. Uma igreja onde se luta pelos direitos 
do povo (entrevista). 

      

 

3.1.3 A economia 

 

 

Vila Palmares está inserida num pólo industrial conhecido popularmente como 

ABC paulista, sua localização, no limite de Santo André com São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul, privilegia o acesso à diversas empresas da região, o 

que possibilita a caracterização, tal como fazem Boll (1992) e Martins (1986), da Vila 

Palmares como uma vila operária. 

 

Antes mesmo da década de 1930, a faixa próxima à ferrovia (hoje em São 

Bernardo do Campo) adquiriu um perfil industrial claro. Na década de 1920 

instalaram-se no atual município de São Caetano do Sul duas grandes indústrias: a 

fábrica da Rayon das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, em 1926, e a 

General Motors, que em 1927 instalou uma linha de montagem de automóveis. 

 

A estrada de ferro era fundamental para essas duas empresas que 

dependiam do abastecimento de matérias primas provenientes de outros estados ou 

até mesmo do exterior.  

 



 

 

125 

                                                                                                                                                                     
 

Além dessas, inúmeras outras grandes empresas estabeleceram-se em Santo 

André nesse período: Rhodia (1919), Fichet Haumont (1923), Pireli (1923) e a 

Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia (1923). (Silva, 1999, p. 56) 

 

Nos anos seguintes, a região continuou seu crescimento industrial. No final 

dos anos 1930 a região concentrava um grande número de empresas de capital 

nacional ou estrangeiro. As condições geográficas atraíram as primeiras fábricas e 

com elas estabeleceu-se na região uma mão-de-obra qualificada para o trabalho 

industrial. (Silva, 1999) 

 

No final dos anos 1940, a região de Santo André contava com 443 indústrias 

que empregavam cerca de 27.775 empregados: 

 

 

 

   Quadro 1: Santo André � Estrutura Industrial 1950 

Gênero N° de empregados % 

Têxtil 6.475 23,31 

Metalúrgica/mecânica 5.170 18,61 

Química 4.710 16,95 

Material elétrico 2.524 09,08 

Cerâmica/cimento 2.500 09,00 

Borracha 1.793 06,45 

Alimentação 1.493 05,37 

Demais gêneros 3.110 11,23 

Total 27.775 100 

   Fonte: Ferreira, 1999, p. 59. 

 

 

À medida que a população era atraída pelas indústrias São Caetano e Santo 

André passaram, aos poucos, a abrigar uma população maior que os empregados 

industriais gerados nessas cidades. Além de concentrar grande quantidade de 

operários para as fábricas da região, elas passaram a ser opção de moradia para os 

trabalhadores das fábricas próximas às estações Santos-Jundiaí na capital, pois o 
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fluxo de trens entre Santo André e São Paulo aumentava e com isso cresciam 

também as facilidades para a população empregada no Ipiranga, Moóca, Brás e 

Barra Funda e para quem residia no subúrbio da ferrovia. 

 

 

A concentração de operários era extraordinária para a época. Em 1920 o 

município de São Bernardo do Campo, que ainda englobava toda a região, 

possuía uma população econômica ativa de 6.708 habitantes. Destes 65% 

se empregavam nos setores secundário e terciário. Em 1940 a população 

ativa já chegava a 34.131 e 90% estavam empregados nesses dois setores 
(Silva,1999, p. 56). 

 

 

A construção da via Anchieta no final dos anos 1940 serviu para consolidar a 

região como o polo industrial mais importante do entorno da capital do estado, 

abrindo novo espaço para a instalação de novas indústrias. Entre elas, é importante 

destacar as automobilísticas: Volkswagen, Ford, Karman-Guia, Toyota e Willis, que 

se instalaram no recém emancipado município de São Bernardo do Campo; a 

International Harvest instalou-se em Santo André e a General Motors ampliou sua 

fábrica no também emancipado município de São Caetano do Sul. 

    

 No entanto, a construção da via Anchieta significou muito mais do que isso 

em termos de localização industrial, pois marcou a progressiva transição da matriz 

de transporte ferroviário para o rodoviário.  

 

A princípio o transporte interestadual prosseguiu sendo feito, 

majoritariamente, pelo mar, enquanto não se completava a transição do mercado 

nacional e a metropolização do entorno da capital. Nos anos 1960 a transição se 

completou. 

 

Esse foi um momento fundamental para a economia do ABC, onde a estrutura 

industrial de Santo André tornou-se bem mais complexa, ocorrendo um substancial 

aumento no número de estabelecimentos industriais e, por conseqüência, também 

um aumento no número de empregos oferecidos. (Silva, 1999) 
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Quadro 2: Santo André � Estabelecimentos Industriais em 1960: Segundo gênero. 

Material Elétrico 08 

Metalúrgica 104 

Mecânica 40 

Transporte 19 

Borracha 08 

Têxtil 58 

Química 36 

Madeira/mobiliário 49 

Alimentos 102 

Demais gêneros 03 

Total 457 

Fonte: Ferreira,1999, p. 60. 

 

 

A partir dos anos 1960, gradualmente, a via Anchieta foi perdendo 

importância em termos de localização fabril e um novo eixo industrial consolidou-se 

ao longo da via Dutra e, mais tarde, nas demais rodovias do Estado.  

 

Apesar de não ter a mesma atratividade para grandes empresas, como tivera 

nos anos 1950 e 1960, nos anos 1970 a região manteve-se em crescimento, todavia 

cada vez mais circunscrito à Diadema e Mauá, apenas para pequenas e médias 

empresas.       

 

No período de 1970/1975, enquanto na cidade de São Paulo já se observava 

a queda da participação industrial nos municípios periféricos, no ABC verificava-se 

uma expansão da participação industrial. 
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Quadro 3: Santo André � Estrutura Industrial em 1970 

Gênero N° de estabelecimentos N° de empregados 

Material elétrico 26 4.499 

Metalúrgica 140 8.535 

Mecânica 76 3.714 

Transporte 34 5.691 

Borracha 15 5.580 

Química 35 10.458 

Têxtil 62 3.848 

Demais gêneros 393 6.351 

Total 781 48.684 

Fonte: Ferreira, 1999, p. 65. 

 

 

Na segunda metade dos anos 1980 a região do grande ABC alcançava seu 

auge como pólo industrial, entrando, nos anos seguintes, num processo de 

desconcentração industrial. 

 

 

 

Quadro 4: Santo André � Estrutura Industrial em 1985 

Gênero Nº de estabelecimentos N° de empregados 

Metalúrgica 209 14.950 

Mecânica 194 14.068 

Transporte 43 5.751 

Borracha 26 6.668 

Química 61 10.503 

Demais gêneros 654 23.149 

Total 1.187 75.089 

Fonte: Ferreira, 1999, p. 71. 

   

Nesse contexto, a Vila Palmares foi se caracterizando como uma vila 

operária, composta de migrantes que tinham como meio de existência o trabalho nas 

indústrias da região.                                      
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3.1.4 Inserção no contexto nacional 

 

 

As informações apresentadas até este momento, caracterizam a comunidade 

da Vila Palmares, assumem um perfil mais nítido se inseridas no contexto nacional. 

Elas de fato não resultam apenas das particularidades regionais. Resultam de 

estruturas nacionais, que, de certa forma, foram tratadas na segunda parte deste 

estudo, e que ao serem lembradas, tornam possível perceber o momento histórico 

que a comunidade vive. 

 

Fausto (2000) chama a atenção para o início da década de 1950, na qual o 

governo Vargas promoveu várias medidas destinadas a incentivar o crescimento 

econômico com ênfase na industrialização.  

 

 

Foram feitos investimentos públicos no sistema de transportes e de 

energia, com a abertura de um crédito externo de 500 milhões de dólares. 

Tratou-se de ampliar a oferta de energia para o nordeste e equacionou-se 
o problema do carvão nacional. Ocorreu também o reequipamento parcial 

da marinha mercante e do sistema portuário (p. 409). 
 

 

No ano de 1952, foi fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), diretamente orientado para acelerar o processo de 

diversificação industrial. 

 

Nessa mesma perspectiva, o Programa de Metas de Juscelino Kubitschek 

promoveu uma ampla atividade do estado tanto no setor de infra-estrutura como no 

incentivo direto à industrialização, mas assumiu abertamente a necessidade de atrair 

capitais estrangeiros, concedendo grandes facilidades.           

 

 Os pressupostos do Programa de Metas mostraram que no governo JK 

ocorreu uma definição nacional-desenvolvimentista de política econômica, o que é 

diferente do nacionalismo: 
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A expressão nacional-desenvolvimentista, em vez de nacionalismo, 
sintetiza pois uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a 

empresa privada nacional e o capital estrangeiro para promover o 
desenvolvimento, com ênfase na industrialização. Sob esse aspecto, o 

governo JK pronunciou os rumos da política econômica realizada, em outro 

contexto, pelos governos militares após 1964 (Fausto, 2000, p. 427). 
 

 

No setor industrial os resultados do Programa de Metas foram 

impressionantes. Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial descontada a 

inflação, cresceu em 80%, com altas porcentagens nas indústrias de aço (100%), 

mecânicas (125%), de eletricidade e comunicação (380%) e de material de 

transporte (600%). Tal fato ocasionou, ao considerar-se toda a década de 1950, o 

crescimento do PIB brasileiro per capita aproximadamente três vezes maior do que o 

resto da América Latina. (Fausto, 2000) 

 

O governo JK associou-se ainda à instalação da indústria automobilística, o 

que não quer dizer que não existissem anteriormente, pois conforme já foi 

observado, elas já estavam presentes no Brasil há algumas décadas. Entretanto,  

suas proporções eram limitadas.  

 

Criado por um decreto de Juscelino, o Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA) ditava as diretrizes para uma efetiva implantação da indústria 

automobilística no Brasil. O GEIA propôs o incentivo à produção de automóveis e 

caminhões, com capitais privados, especialmente estrangeiros. Estes foram atraídos 

para o Brasil graças às facilidades concedidas e pelas potencialidades do mercado 

nacional. A esse respeito comenta Fausto (2000): 

 

 

As grandes empresas multinacionais, como a Willys Overland, a Ford, a 
Volkswagen e a General Motors, concentram-se no ABC paulista, mudando 
completamente a fisionomia daquela região. Entre outras conseqüências, a 

indústria automobilística passou a concentrar operários em proporções 

inéditas no país (p. 428). 
 

 

Contudo, o nascimento da Vila Palmares está intimamente associado à 

política econômica brasileira. O crescimento industrial impulsionado pelas políticas 

públicas atraiu, como observou Fausto (2000), migrantes em proporções inéditas no 
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país. No entanto, enquanto eram muitos os esforços na implantação de uma infra-

estrutura que atraísse grandes empresas internacionais, eram mínimos, ou 

inexistentes, os esforços para a criação de uma infra-estrutura que recebesse essa 

massa de migrantes que se direcionava para os novos pólos industriais. 

 

A partir de 1964, com a implantação da ideologia de Segurança Nacional, 

difundida no país sob o slogan �Segurança e Desenvolvimento�
22, intensificou-se a 

opressão sobre o operariado que, além de manter-se com baixos salários e uma 

mínima infra-estrutura, viu-se ainda mais distante dos mecanismos de participação, 

sofrendo no dia-a-dia a repressão do regime frente à sua tímida organização popular.                   

 

                    

3.1.5 Resultado dessa estrutura: a opressão 

 

 

A caracterização da Vila Palmares realizada até agora apresentou os traços 

mais permanentes da comunidade: os econômicos, sociais, políticos, religiosos e 

culturais. Todavia, por trás desse perfil, encontram-se no dia-a-dia os fatos de 

contínua e generalizada opressão. Essa constatação é fundamental como ponto de 

partida para uma averiguação: se acontece e em que medida acontece um processo 

de conscientização dos oprimidos. 

 

Os moradores da Vila Palmares, bem como em muitas outras comunidades, 

sofreram uma contínua opressão que atingia seus bens e pertences. Sofreram 

opressão sobre os seus próprios corpos, sob a forma de ameaça, de insegurança de 

vida, de constante risco de morte e de incerteza quanto aos mais elementares 

direitos humanos. 

 

Considerando apenas os dados da pesquisa empreendida (mesmo porque, 

este espaço não seria capaz de contemplar um material mais amplo), evidenciou-se, 

                                                
22  Conforme já mencionado, o slogan �Segurança e Desenvolvimento� pode ser entendido como um instrumento 

utilizado pelas classes dominantes para justificar e legitimar a perpetuação por meios não democráticos de um 

modelo altamente explorador de desenvolvimento dependente. Ou seja, um processo de desenvolvimento 
caracterizado por situação de dependência baseada num �tripé econômico� � capital multinacional, o capital 
nacional associado dependente e o capital do Estado.  
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como uma das armas da opressão, a perseguição policial, justificada pelo governo 

militar, pela Doutrina de Segurança Nacional e seu discurso contra o inimigo interno. 

A esse respeito em entrevista recente a este estudo Pe Rubens relata: 

 

 

Eles achavam que o padre era subversivo, que o padre era terrorista, que o 
padre era comunista, então me prenderam cinco vezes, eles queriam saber 

de que partido político eu pertencia, que organização de esquerda eu 
pertencia. Eu me lembro que uma das vezes, eu era vigiado dia e noite, 
porque estavam querendo descobrir o que eu pretendia com aquilo. Eles 
não estavam acustumados a ver um padre agindo daquela maneira (...). 

Me taxavam, que através de ser padre eu era subversivo, terrorista. Eu me 
lembro uma vez cercaram tudo isso aqui, a Vila Palmares, as entradas e 
saídas, cercadas pelo exército e pela polícia, eu fui preso algemado com 

dois homens armados a meu lado. Chegando na Delegacia o delegado me 
perguntou se eu sabia porque é que eu estava preso? Eu disse que não. 

(...) Ele puxou uma folha amarela da gaveta e falou para mim que eu 
estava preso por causa disso, disso e disso... e ele leu o que eu tinha 
falado só que o que eu tinha falado era um texto do profeta Isaías que eu 

havia lido para o povo na missa: Ai de voz que juntais casa sobre casa, 

terreno sobre terreno, até que sejam os únicos proprietários do país. 

Juntarei esse povo, formarei meu exército tomarei as vossas terras e 

dividirei para o povo. Ele disse que queria saber onde estava meu exército, 

minhas armas. Haviam gravado o que eu tinha dito na missa, não sabiam 

que eu tinha tirado da Bíblia. (...) Eu pedi uma Bíblia para ele. Ele disse 

para que Bíblia? Eu disse você não quer saber onde está meu exército, 

minhas armas. Me trouxe uma Bíblia velha por sorte ainda tinha aquele 

capítulo eu li, ele perguntou mas isso está escrito na Bíblia (...) conferiu 

tirou minhas algemas e me liberou. (entrevistado)                                           
       

 

Não apenas as lideranças eram reprimidas, diversos moradores da 

comunidade foram presos e os que não foram viviam momentos de temor. Como 

relata E.S,  uma antiga moradora: 

 

 

Às vezes a polícia chegava de repente, meu marido estava na rua, ou 

algum parente, conhecido eu tinha medo. Naquele tempo as pessoas 
sumiam e ninguém mais via não. (entrevistada) 

 

 

A violência sobre as coisas também foi se tornando violência sobre as 

pessoas. A ameaça de perder a posse era aflição constante dos moradores da 

favela Quilombo dos Palmares. Conta-se que a partir de 1969, durante o mandato 

do prefeito Newton Brandão, a repressão alcançou altos índices na favela. Segundo 

um morador: �Ele não tirava quem estava dentro, mas não deixava construir� (apud, 
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Boll, 1992, p. 99). No entanto, foi na segunda metade da década de 1970 que se  

intensificaram os problemas na comunidade. Nessa época, o proprietário do terreno 

passou a reivindicar a reintegração de posse, e em 1978 iniciaram-se as 

negociações. 

 

Contudo, os moradores da Vila Palmares, em sua maioria operários, tinham, 

de um lado, a ausência de direitos que expressava-se, de modo geral, na ausência 

de infra-estrutura para a vila e nos baixos salários; de outro, o sentimento de 

organização e reivindicação, que será apresentado na seqüência, gerado pela 

Comunidade Nossa Senhora das Dores, que por sua vez era reprimido pelo regime 

militar.               

 

 

3.2 A opressão percebida  

 

 

Na introdução observou-se que a Educação Popular e a Teologia da 

Libertação permearam o cotidiano das CEBs. Na comunidade Nossa senhora das 

Dores, não haveria de ser diferente. A alfabetização de adultos foi uma das primeiras 

iniciativas dos agentes pastorais na região. Nessa perspectiva, Martins (1986) afirma 

que em 1965 �iniciou-se em Santo André um movimento de alfabetização com o 

objetivo de alfabetizar adultos, segundo o método Paulo Freire. O centro de atuação 

foi a Vila Palmares (...) �que não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada�(...)� 

(p.159, grifos do autor). Martins (1986), entre outros aspectos, também atenta para o 

fato de que criou-se na região... 

 

 
a partir do movimento de alfabetização, um núcleo de militantes reunia 

moradores do bairro, operários ligados a JOC, a ACO
23 a aos estudantes. 

Outros militantes de igreja, moradores de outros bairros, começaram a se 

aproximar do movimento de alfabetização, estabelecendo-se um 
aproximação que inexistia anteriormente(...) O movimento de alfabetização 

aglutinou em torno de si esses diferentes militantes católicos, 

possibilitando-lhes sair dos limites de seus movimentos (p. 159). 
 

                                                
23 JOC � Juventude Operária Católica 
   ACO � Ação Católica Operária 
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As atividades de alfabetização partiam das características da comunidade, 

como afirma Pe Rubens:  

 

 

Nós procurávamos alfabetizar a partir das características da comunidade. 

Eu falava das fábricas, dos automóveis. Não podia falar de coisas que eles 

não entendiam, que eram estranhas a eles (entrevistado). 
 

 

Buscava-se com essa prática organizar e formar cidadãos conscientes de 

seus direitos. Continua Pe Rubens: 

 

 

Alfabetizar não é você ensinar a escrever e a falar corretamente, e nem é 

ensinar a pessoa a fazer contas, é todo um conjunto onde você alfabetiza a 

pessoa dando a cidadania, dando sentido de vida. O que interessa você 

falar bem, se você não tem a formação de uma cidadania, que é você viver 

a justiça, você viver a paz, isso é alfabetizar, é formar a pessoa por inteiro, 

formar um ser humano integral (entrevistado). 
 

 

Além dos preceitos da Educação Popular, os da Teologia da Libertação 

também faziam-se presentes desde os primeiros trabalhos pastorais. Nesse sentido, 

Pe Rubens relata: 

 

 

Quando comecei a organizar o pessoal em baixo das árvores, no mesmo 

lugar em que eu celebrava as missas, dava catequese, lia a Bíblia, com 

eles, eu fazia reunião discutindo os problemas existentes na vida deles, 

sejam eles familiares, sejam os problemas... por que o bairro tal tem luz 
tem água e esse não tem? (...) assim, começamos a organizar a 

comunidade os grupos (entrevistado). 
 

 

Nesse período, os agentes pastorais, segundo Pe Rubens, estudavam a 

Teologia da Libertação. A esse respeito, o mesmo ressalta:  

 

Eu estudava muito a Teologia da Tibertação, lia muito, porque a Teologia 

da Libertação também nasceu nessa época, me reunia com pessoas da 

Teologia da Libertação (entrevistado). 
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Contudo, cabe aqui uma pergunta cuja resposta se faz necessária para o 

alcance dos objetivos desta pesquisa: que leitura os moradores da comunidade 

fazem da opressão exercida, a partir da atuação dos agentes pastorais com as 

orientações da Educação Popular e da Teologia da Libertação? 

 

Para responder a essa pergunta apresentam-se a seguir, com base na 

metodologia utilizada por Nóbrega (1988), a análise de alguns dados que podem ser 

assim sintetizados: 1) Informações sobre opressões e direitos dos oprimidos;  2) 

Reflexões sob a ótica de determinada ideologia e seus valores; 3) Utilização da 

heurística, como pedagogia e 4) Produção de uma consciência.  

 

 

3.2.1 Informações recebidas 

 

 

Nóbrega (1988) ressalta a conversa, presente em todas as culturas humanas, 

como um instrumento da dimensão social do homem, vinculada ao seu cotidiano. 

Para a autora esse cotidiano, aparentemente tão banal, é o começo de um processo 

informal de aprendizagem. Nessa perspectiva Chauí (1982) também afirma: 

 

 

Seja qual for o estatuto econômico, a posição dentro de um sistema global 
de dependências sociais, um indivíduo participa da vida social em 

proporção ao volume e à quantidade das informações que possui, mas, 

especialmente, em função das possibilidades de acesso às fontes de 

informações, de suas possibilidades de aproveitá-las e, sobretudo, de suas 
possibilidades de nelas intervir, como produtor de saber (p. 94). 

 

 

A afirmação de Chauí (1982) aplica-se ao cotidiano de uma CEB, na medida 

em que este é permeado por um expressivo volume de informações sobre a 

opressão que está acontecendo na comunidade, fazendo assim, com que seus 

indivíduos participem da vida social. 

O dia-a-dia da Vila Palmares passava pela rede de informações criada pela 

Comunidade Nossa Senhora das Dores, da qual podemos destacar o alto-falante 

instalado na torre da igreja e o serviço de mensagens oferecido pelo carteiro 

voluntário. 
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A reunião semanal da comunidade era um verdadeiro jornal falado, na qual 

discutiam-se os principais problemas e acontecimentos do bairro à luz do evangelho. 

Como afirma P. A.,  um antigo morador do bairro: 

 

 

 As reuniões eram sempre iniciadas com uma oração, depois falávamos 

dos problemas, víamos o que íamos fazer (entrevistado)    
 

 

As informações não se reduziam apenas à denúncia da opressão, dos direitos 

negados aos oprimidos. Fecundava também o saber popular. Como afirma Boll 

(1992): �As celebrações, os mutirões e as festas eram espaços privilegiados de 

crescimento. As encenações e as dramatizações, os cânticos, eram também 

expressões da cultura do povo negro, do migrante nordestino�. (p. 89) 

 

                                        

3.2.2 Ideologia e Valores 

 

 

 Nesse espaço de aprendizagem, onde é gerada determinada consciência, 

objeto e sujeito têm suas respectivas parcelas. Até aqui tratou-se do objeto, das 

informações que chegam à comunidade. No entanto, ao serem recebidas elas são 

colocadas sob a ótica e valores da comunidade. Para este estudo importa analisar 

esse segundo momento de aprendizagem. 

 

Gramsci (1978) apresenta a ideologia como uma concepção de mundo que se 

manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as 

manifestações da vida individual e coletiva.  

 

Nesse sentido, Nóbrega (1988) adverte que uma sociedade de classes 

dificilmente se organizaria se imperassem diferentes concepções de mundo, pois 

nesse caso iria vigorar a ideologia da classe dominante. 
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Orgânica e lógica para a burguesia, desce às camadas subalternas, 

tornando-se menos nítida e coerente. Expressa-se de forma mais simples 
através do folclore e de forma mais elaborada na Filosofia. Entre um e 
outro níveis situam-se o senso comum e a religião (p. 102).   

 

 

Para Gramsci (1978) particularmente a filosofia como concepção de mundo é 

algo que determina o agir humano, o comportamento da sociedade sendo, portanto, 

eminentemente política.  

 

As informações que chegavam à Comunidade Nossa Senhora Dores eram 

recebidas com um corpo de representações, uma visão de mundo pré-forjada, pois a 

pura informação não tem o poder de mudar instantaneamente a concepção de 

mundo do sujeito, seu corpo de representações, sua postura política. As 

contradições que emergem da relação informação/sujeito-informado constituem-se 

num processo educativo forjador de uma nova concepção de mundo. A igreja 

procurou unir os valores já existentes na comunidade a uma proposta de 

participação política. Como relata E.S., uma antiga moradora:  

 

 

Quando cheguei aqui eu já era católica, minha família é toda católica, mas 

a gente ficava esperando por Deus, aqui na Vila Palmares eu aprendi que 

podia lutar e junto com o Senhor conseguir melhorias para nossa vida, 

uma vida mais digna (entrevistada, grifos meus) 
 

 

O supremo valor do povo da Vila Palmares era a casa própria e a aquisição 

de melhorias para a vila, como também foi relatado por J.C., outro entrevistado:  

 

 

O povo só se mobilizou mesmo, aqui em Palmares, por que tinha 
interesses, sentia na pele a falta de luz, água, ônibus, tanto que as 

melhorias foram vindo e o povo foi se acomodando (entrevistado, grifos 
meus)  

 

 

O depoimento citado foi largamente confirmado pelos registros feitos nesta 

pesquisa, pois durante o período de contato com a comunidade pôde-se conhecer 
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diversos militantes, e a ênfase do discurso ainda hoje é na aquisição de serviços 

para a comunidade. 

 

Segundo Martins (1986), o movimento de alfabetização instaurado nos 

primeiros anos da CEB, tinha influências de organizações políticas de esquerda: 

�Tinha a POLOP (Política Operária) e tinha a AP (Ação Popular)� (p.159, parênteses 

da autora). No entanto, a idéia de transformação social nunca encontrou 

ressonância em Vila Palmares, os problemas de primeira ordem sempre eram os 

vinculados às necessidades imediatas da comunidade.  

 

Nesse contexto, a Comunidade Nossa Senhora das Dores, ao fazer sua 

proposta pedagógica, partia dos valores dominantes na comunidade, coincidindo 

com o pensamento de Paulo Freire e seu método de alfabetização de adultos, onde 

as palavras geradoras expressavam valores do contexto social. 

 

Procurando elucidar o pensamento da igreja, oculto sobre o pensar da 

comunidade, é que foi elaborada a segunda parte deste estudo. Para tanto, convém 

trazer as concepções cristãs de um dos intelectuais mais influentes na comunidade, 

o Pe Rubens: 

 

 

Toda teologia é libertadora. Esse termo Teologia da Libertação para mim é 

uma redundância. Por que quem é Deus? Teos e Logos? Ciência, então 

ciência de Deus. Agora quem é Deus? Deus é libertador. Foi o libertador da 

opressão e da escravidão do povo do Egito. Deus é o que nos liberta do 

pecado, do vício da maldade, da corrupção, da injustiça, do ódio, da 

guerra, da fome. Nos liberta espiritualmente, fisicamente. Então utilizar o 

termo Teologia da Libertação para mim é uma redundância. Toda teologia 

é libertadora é a ciência de Deus. (...) Agora a meu ver você fazer uma 

teologia desligada da vida, a teologia tem que estar ligada na vida. É claro 

que nós não somos só corpo. Somos um todo não é.(...) Então se eu quiser 

ser fiel à teologia eu não preciso usar o nome Teologia da Libertação. Eu 

tenho que agir do modo que Jesus agiu no evangelho (entrevistado). 
 

 

Não é por acaso que surgiram na comunidade valores como respeito, 

autonomia, solidariedade, participação política, não-violência, diálogo e muitos 

outros que são explicitados nesta pesquisa. 
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3.2.3 A heurística como pedagogia 

 

 

Os comportamentos gerais mostram sob que ideologia e valores as 

informações são recebidas. Para relatar como essas idéias começaram a se fazer 

presentes na reflexão da comunidade, torna-se preciso mencionar também o modo 

de contato da igreja com a comunidade, na expectativa de fazer uma leitura da 

opressão exercida. 

 

Conforme foi visto no capítulo II, os contatos eram feitos por meio de 

intelectuais, em regra, algum agente pastoral. Vale lembrar que esses agentes 

poderiam ser: padre, freira ou leigo profissionalizado pela igreja. Pe Rubens vendo 

sua função naquele período, conceituou-a da seguinte forma:  

 

 

Eu queria ajudar o povo (...) não ignorava seu saber, partia desse saber 

procurando formar uma consciência (...) formar um cidadão integral (...) 

falava da realidade da fábrica. Quando fui para a região do Araguaia era 

diferente, eu falava da pesca, pois era uma comunidade de pescadores. 
(entrevistado, grifos meus). 

 

 

Pe Rubens aborda duas unidades diferentes da Educação Popular, a 

existência de dois saberes, um erudito e um popular. Existem duas culturas: uma 

comum, a Comunidade; outra de quem intervém na comunidade, sem a ela 

pertencer. A união entre ambas deve ser solidária; o intelectual deve esforçar-se 

para conviver com a comunidade, cuidando para não destruir o saber desta. A esse 

respeito afirma Brandão (1982): �Se o educador não tem o poder de dirigir o leme, 

ele embarca sua educação, deve saber quem está na direção e quem deverá estar� 

(p. 21).  

 

A colaboração do intelectual não está no conteúdo, na teoria a se transmitir, 

mas no seu modo de viver e conviver com a comunidade, ajudando o pessoal em 

suas descobertas, não lhes dando a descoberta pronta, esta descoberta que será o 

problema. �É portanto o uso da heurística, como pedagogia. Esta descoberta será do 
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problema (a opressão exercida) e da solução (a opressão contestada). (Nóbrega, 

1988, p. 109, parênteses da autora) 

 

Num primeiro momento buscou-se evidenciar que informações se processam 

no interior das CEBs. Agora faz-se necessário apreender sobre a descoberta. �Só há 

descoberta quando aquele que apreende é aquele que descobre (...). Da parte do 

animador operam técnicas de provocação do outro à descoberta. Da parte do outro, 

se opera um saber produzido� (ibid., p. 110). 

 

O saber produzido pela descoberta é pautado pelo senso-comum em que o 

operário costuma pensar. O que não quer dizer que o saber popular continua 

inalterado, pois o que se privilegia é o ponto de partida: o respeito ao saber popular. 

Como afirma M.P., um antigo morador:  

 

 

Analisávamos os problemas sem frescura (...) íamos refletindo e 

procurando soluções, víamos o que estava ao nosso alcance e fazíamos. 

(entrevistado)   
 

 

A postura do intelectual não se restringia a um mero pensar, o pensar se 

estendia ao agir. Como conta José Carlos de Souza (Tijolo) ex-seminarista: 

�Começamos a bater-papo em torno do problema (...) daí já tirávamos um propósito, 

uma forma de reivindicar�24.  

 

Os diálogos dos intelectuais com a comunidade tomavam, freqüentemente, a 

forma maiêutica: através de perguntas consecutivas, faz-se o operário descobrir, por 

si mesmo o que deseja saber ou o conceito a ser formulado. Assim, comenta Pe 

Rubens:  

 

 

Eu perguntava prá eles por que naquele bairro tem escola e nesse não 

tem? Por que naquele bairro tem posto de saúde e nesse não tem? 
(entrevistado). 

 
                                                
24 Entrevista de José Carlos de Souza concedida a Gilmar Santana, estagiário do Planejamento Urbano, em 

dezembro de 1991 (in Boll, 1992).   
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Entretanto, Nóbrega (1988) adverte que essa heurística não passa para a 

vida da comunidade, se a produção do saber não for conseqüentemente a produção 

de pessoas e líderes, que se tornem intelectuais orgânicos  da comunidade. Nesse 

sentido, Boll (1992) ressalta que a organização da Vila Palmares �foi uma nova 

ferramenta no surgimento de novas lideranças�. (p. 88) 

 

Analisado o processo heurístico, importa agora saber que consciência 

produzia esse ciclo gnosiológico. 

 

 

3.2.4 A produção de uma consciência 

 

 

Este estudo caracterizou a primeira fase desse ciclo gnosiológico como 

recebimento de informações; a segunda como heurística; e a terceira, a ser 

analisada, como produção de uma consciência. Apenas são distingüidos os 

momentos lógicos para assegurar a análise suficiente dos dados na riqueza de suas 

implicações. A heurística, como pedagogia, parte de atos da mente, em descobertas 

isoladas; a consciência, de um estado da mente, de uma capacidade adquirida. 

 

Conforme se observou, a descoberta é um processo de indução. Seu 

conteúdo gira em torno de utilidades, nem sempre com nexo. Nóbrega (1988) 

adverte que no processo de aprendizagem, faz-se necessário a passagem do 

particular para o universal. 

 

 

Na ciência, transita-se de fatos isolados, induzidos, para a formulação de 

leis. Na educação popular, esta transição do particular, factual, é uma 

passagem da informação recebida e da descoberta feita para o nível da 

consciência crítica. Não apenas são percebidos os fenômenos, mas suas 

causas próximas e remotas. É uma passagem do quantitativo para o 

qualitativo (p. 115). 
 

 

Na segunda parte desta pesquisa verificou-se que o projeto de 

conscientização de ambas as doutrinas � Educação Popular e Teologia da 
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Libertação � não pode ser definido a priori, dadas as diversas discussões que 

permeiam o tema.  

 

Na perspectiva da Educação Popular encontra-se uma discordância nas 

obras de seu principal pensador, Paulo Freire. Enquanto em Educação como Prática 

da Liberdade, o nível máximo de consciência visa  estabelecer as coordenadas de 

uma educação para a participação crítica do homem no processo de 

desenvolvimento e democratização, na Pedagogia do Oprimido, o autor  preocupa-

se com uma educação que prepare o oprimido para lutar por sua libertação e pela 

transformação do mundo.  

 

A Teologia da Libertação, por sua vez, ganha força a partir do Concílio do 

Vaticano II, concretizando-se em Medellín (1968) e Puebla (1979) e tem seu 

pensamento sistematizado apenas nos primeiros anos da década de 1970, com a 

obra de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação: Perspectivas, difundindo-se, 

portanto, apenas nos anos que se seguem, tornando-se impossível saber como os 

sujeitos se apropriaram dessa teoria.     

 

No caso particular da Vila Palmares a ênfase intelectual visa formação da 

consciência liberal de direitos. Como pode ser observado no depoimento de Pe 

Rubens: �O bairro era, na ocasião uma área esquecida pelas autoridades. Um local 

onde morava muita gente pobre, uma igreja diferente � a que eu queria construir 

com o povo de Palmares. Uma igreja onde se luta pelos direitos do povo�. 

(entrevista) 

 

Em entrevista com antigos moradores verificou-se que a intenção intelectual 

na região vinculada à CEB, de certa forma, alcança seus objetivos. Um dos 

primeiros moradores da região, J.C., afirma:  

 

 

Dia-dia eu fui percebendo que eu e toda essa gente tinha direitos e que 
esses estavam sendo negados. Então o que fazíamos? Lutávamos, era o 

que podíamos fazer, e esta aí você, qualquer um, pode ver o resultado da 

luta (entrevistado). 
 



 

 

143 

                                                                                                                                                                     
 

Vila Palmares passou a existir, não passivamente como antes. Existe porque 

se reúne, semanalmente. Existe como comunidade unida num sujeito coletivo, que 

toma decisões coletivas e conquista seus direitos coletivamente. 

 

A respeito da consciência nascida da Vila Palmares nos conta Carlos Alberto 

�Grana�: �A partir de 1982 o trabalho cresceu tanto que as pessoas tinham seu 

senso crítico e não aceitava somente o discurso, mas questionavam a prática 

principalmente da igreja�25. 

 

Numa perspectiva sociológica, essa consciência liberal de direitos notada na 

Vila Palmares coincide com a idéia, notada na primeira parte deste estudo, da 

contribuição dos movimentos sociais na construção de uma nova noção de 

cidadania política no Brasil, calcado na emergência de um novo tipo de sujeito e, por 

conseqüência, de novos tipos de direitos, uma vez que os movimentos sociais da 

vila procuraram ampliar o espaço de participação política.  

 

Assim, ao longo de toda essa análise de dados, pode-se notar sempre uma 

descoberta do real. Trata-se de um processo educativo que propicia a formação de 

uma consciência, aparentemente, liberal de direitos, favorecendo a participação 

política dos que estão à margem das decisões da sociedade. A conscientização, 

portanto, apela para uma práxis, imprescindível para apreender a consciência 

nascida na comunidade em questão.    

                           

                                  

3.3 A opressão contestada  

 

 

Vila Palmares transforma-se num lugar de luta, com uma comunidade 

atuante,  presente nos sindicais, nos movimentos de saúde, enfim, em todos os 

movimentos da região, contribuindo na ação política e na organização do bairro. As 

passeatas da Vila Palmares se tornam célebres, respeitadas, aplaudidas, tanto 

quanto faladas e reprimidas pelo poder público (Boll, 1992).  

                                                
25 Entrevista de Carlos Alberto Grana ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, concedida a 

Gilmar Santana, estagiário do Planejamento Urbano (in Boll, 1992).  
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Como relata Pe Rubens: 

 

 

 Saíamos daqui a pé para ir até Santo André para invadir a prefeitura e 

exigir (...) Cantávamos músicas de favela, inclusive tínhamos um hino 

célebre que nós cantávamos, o do Geraldo Vandré que era aquele: Quem 

sabe faz a hora não espera acontecer. Não é, tínhamos também outros 

hinos sobre favela (entrevistado, grifos meus).        
 

 

A esse respeito, também pode ser observado no Jornal Documento 

Palmares26: 

 

 
Estávamos na vigência do regime militar, mas cantando, abrindo espaço, 

gritando slogans, portando faixas, lá iam seu Raimundo, dona Beatriz, dona 

Ana, Maria Conceição, Luiz Calegari, Manoel Lopes, seu Francisco, seu 

Antonio, Alice Golfeto, dona Alba, Almerindo, João Mendes (...) ia tanta 

gente... o pessoal nosso do sindicato.        
 

 

Os moradores da Vila Palmares, em sua maioria operários, participavam 

ativamente no Movimento Sindical e se faziam presentes na direção do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC: José Barbosa, Armando Mendes, Francisco Bezerra, 

Afonso Monteiro, Horácio Pacifico entre outros.  

 

Vila Palmares passou a ser considerada um local de resistência e 

organização operária. De acordo com o presidente cassado do Sindicato, Afonso 

Monteiro da Cruz: �Naquela época, perante o regime militar, a diretoria se reunia no 

sindicato, mas as verdadeiras reuniões aconteciam no bairro da Vila Palmares�.
27 

 

Nos anos 1970, a vila passou por um processo de urbanização inédito, graças 

à influência de todos os movimentos da região, que até então aglutinavam-se em 

torno da Comunidade Nossa Senhora das Dores. Entretanto, segundo registros 

encontrados no Jornal Documento Palmares: 

 

 

                                                
26 Jornal Documento Palmares � 17/12/1990 (in Boll, 1992). 
27 Jornal Documento Palmares 17/12/1990 (in Boll, 1992). 
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O que Vila Palmares tem não caiu do céu. Tivemos sim a benção de Deus, 

mas a força unida do povo também. Água, luz, escola, coleta de lixo, 

calçamento, posto da FAISA, centro comunitário, linha de ônibus etc (...) 

Prefeitos Zambolo, Brandão, Pezzolo, Grilo, Vila Palmares tirou o sossego 

desses homens.28                               
 

 

Quando no fim dos anos 1970, o proprietário do terreno onde está localiza à  

favela Quilombo I entrou com pedido de reintegração de posse, a comunidade 

organizou-se e resistiu, fundando a Sociedade Civil Quilombo dos Palmares e, após 

anos de negociação, garantirm a posse da região. 

  

  Assim, a forma de apropriação do solo e a mobilização pela infra-estrutura, 

deram à Vila Palmares a marca de um lugar de luta, atraindo a atenção de 

universitários, líderes políticos e da imprensa, vindo a tornar-se manchete em 

programas de televisão nos Estados Unidos, na Itália e na Alemanha, além de ser 

notícia em jornais e revistas nacionais. 

 

De 1978 a 1980 a Vila Palmares recebeu a visita do ex-governador Miguel 

Arraes, de Ernesto Cardenal, então Ministro da Cultura da Nicarágua, de Paulo 

Freire, depois de sua volta do exílio, de Pedro Casaldáliga, o conhecido bispo de 

São Felix do Araguaia, José Maria Pires, arcebispo da Paraíba e de Adolfo Peres 

Esquivel, Prêmio Nobel da Paz
29.  

 

Segundo Boll (1992), nos primeiros anos da década de 1980, várias 

lideranças questionaram o retrocesso da igreja, como igualmente o afastamento de 

Pe Rubens dos movimentos sociais. 

 

A presença dos movimentos sindicais e populares a partir dos anos 1960 

alterou o discurso de vários bispos e padres da região, sobretudo da Vila Palmares 

na década de 1970, gerando nos anos 1980, com o surgimento de novos partidos 

políticos, conflitos internos que se chocaram com o personalismo de Pe Rubens. 

(Boll, 1992) A propósito, disse Carlos Aberto �Grana�: �Houve um rompimento desse 

                                                
28 Jornal Documento Palmares 17/12/1990 (In Boll, 1992). 
29 Informações de acordo com o depoimento do Padre Rubens. 



 

 

146 

                                                                                                                                                                     
 

movimento que surgiu, cresceu e tomou conta do bairro, que questionava e cobrava 

de Pe Rubens posturas mais audaciosas�30.   

 

Conforme observado no capítulo I, a nova lei de reforma partidária esforçava-

se por desarticular a oposição excluindo desta totalmente as vozes mais radicais. 

Alves (1987) adverte para a possibilidade da lei Orgânica dos Partidos ter alcançado 

efeitos contrários aos almejados, pois a profundidade dos debates sobre as 

alternativas políticas e o esforço necessário à reorganização dos partidos políticos 

integraram as bases à discussão, sindicatos, organizações de camponeses, 

associações de moradores e comunidades de base. Portanto, essas organizações 

antes de se verem afastadas da política integraram-se ao contexto e se politizaram. 

 

No entanto, na Vila Palmares a nova lei alcançou, de certa forma, seus 

objetivos. Boll (1992) conclui, através de uma série de depoimentos, o afastamento 

progressivo da igreja a partir de 1982 que culmina num grande rompimento em 

1984. A partir de então a igreja procurou uma postura mais neutra. 

 

Diante de tais fatos, disse o agente cultural Cláudio Antonio Campana, que 

fez um trabalho de animação junto ao centro comunitário: �Toda história ligada a Pe 

Rubens e à história da igreja foi se desfazendo por causa da disputa de espaço 

entre o pessoal ligado ao núcleo do PT e a Igreja�. (Boll, 1992, p. 95)             

 

Esse longo processo de contestação que este estudo procurou sintetizar 

limita-se à análise, em linhas gerais, da ação prática da Comunidade influenciada 

pela intervenção pedagógica da igreja. Nesse sentido, como metodologia de 

investigação, Nóbrega (1988) afirma que pode-se afirmar, antecipada e 

sinteticamente, que: as necessidades acrescidas pela conscientização interpõem 

mediações cuja sistematização é a própria organização, daí resultando um poder de 

classe subalterna.  

 

 

 

                                                
30 Entrevista de Carlos Alberto Grana,  ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, concedida a 

Gilmar Santana, estagiário do planejamento urbano, em dezembro de 1991 (in Boll, 1992). 
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3.3.1 As necessidades acrescidas pela conscientização 

 

 

Na análise anterior verificou-se que o processo educacional que levou a 

Comunidade à percepção da opressão não comprometeu sua cultura. Explorou-se a 

motivação oriunda dos valores existentes, respeitando a participação de cada um no 

seio da cultura da comunidade. A eles foram acrescidos, valores do evangelho, por 

meio dos quais introduziu-se um apelo à luta em defesa dos próprios direitos. 

 

As informações trazidas do dia-a-dia da comunidade ajudaram no processo 

de conscientização. No entanto, com isso as necessidades aumentaram, na medida 

em que muitas delas, que já existiam objetivamente, passaram a existir 

subjetivamente, com apelo à reivindicação na consciência comunitária. 

 

Aos poucos a comunidade foi tomando consciência do que os outros tinham, 

e eles não, mas que por meio da luta poderiam ter. Essa leitura do real, adverte 

Nóbrega (1988), não é apenas uma leitura do econômico, mas também do político.  

 

 

No plano econômico, eles têm consciência de uma carência, mas poderiam 

aceitar conviver com ela, mediante uma ideologia de conformismo e 
resignação. Por que a leitura do real subiu ao nível político, eles têm 

consciência não apenas do que se é, mas também do que se pode e se 
tem direito a ser. Nisto consiste a opressão percebida. A tentativa de 

superá-la inicia a opressão contextada (p.127). 
 

 

A necessidade de ser reconhecido como sujeito de direitos, começa a crescer 

na consciência da comunidade. Tal aspecto pode ser observado nas palavras de 

E.S., uma ex-moradora de Vila Palmares: 

 

 

O Pe Rubens nos dizia, por que os outros tem e vocês não? Por no outro 

bairro tem escola, água, luz, asfalto e aqui não tem? Ora se os outros 

tinham direito nós também tinha, então fomos lutar por melhorias para o 
bairro (entrevistada).      

 

 



 

 

148 

                                                                                                                                                                     
 

Na Vila Palmares a aquisição de um poder político, de uma participação nas 

decisões e conseqüentemente transformação das relações sociais, tornou-se um 

imperativo. 

 

 Nóbrega (1988) ainda aponta para a existência de um momento nesse 

processo de introjeção de necessidades políticas: o de conquista de direitos. �É 

nesse momento do processo que se insere a motivação, o apelo à luta. Esta 

consciência se torna um momento inseparável da práxis, como ação transformadora 

das relações sociais� (p. 126).  

 

A respeito desse momento, Pe Rubens também relata: 

 

 
À medida que conquistávamos melhorias para o bairro o povo foi vendo 

que era possível, assim conquistamos rapidamente melhorias para o bairro 

(entrevistado). 
 

 

Reconhecida a possibilidade de transformação das relações sociais, faz-se 

necessário conhecer os meios de superação da realidade opressora, isto é, as 

mediações se interpõem, nas quais a sistematização é a própria organização da 

base. 

 

 

3.3.2 As mediações interpostas 

 

 

Pode-se destacar como principais mediações da Comunidade Nossa Senhora 

das Dores, na Vila Palmares, aspectos como a não-violência, o diálogo e a 

solidariedade como expressão de resistência. 

 

Os membros da Comunidade nunca se armaram ou se utilizaram da violência 

em seus protestos. Sobre isso Pe Rubens ressalta:  
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Nunca empunhamos uma arma, nunca admitimos isso, nossa única arma 

era levar a bíblia na mão, e cantar nossas músicas de favela, nossos hinos 

eram esses (entrevistado).  
 

 

Tinham a fé na persistência, marchavam todas as terças-feiras, para a praça 

do Carmo, centro de Santo André, onde funcionava a prefeitura na época. Pode-se 

afirmar que a comunidade trocou a violência pelo diálogo, acreditando sempre que 

ambos não podem coexistir, pois para que o diálogo permaneça e seja possível, os 

meios violentos devem ser afastados. O diálogo na Vila Palmares era, antes de tudo, 

uma postura intercomunitária.  

 

As reuniões eram freqüentemente marcadas por várias opiniões e distintos 

modos de pensar. Qualquer que fosse o tema ninguém fugia do diálogo. Essa 

prática era estendida na luta de seus objetivos e a comunidade buscava sempre o 

diálogo com as autoridades. Um exemplo disso foi a negociação em torno do terreno 

onde se constituiu a favela Quilombo dos Palmares. Pe Rubens assim descreve 

esse momento: 

 

 

Apareceu um dono do terreno, ricasso lá de São Paulo, se dizendo o dono 

ele queria tirar os favelados, o núcleo que sobrou lá, principal da favela, 

queria expulsá-los, foi outra batalha, organizamos o pessoal, discutimos e 
fundamos a Sociedade Civil Quilombo dos Palmares. O que nós 

propusemos a eles? Sair daqui para ser jogado ao relento ninguém vai sair, 

ou você vende, nós não queremos tirar o que é seu, mas vende por um 

preço justo, e de acordo com que o pessoal possa pagar as mensalidades, 
porque primeiro é o leite das crianças e a alimentação, não pense que você 

vai receber tudo de uma vez. Agora se você não concordar com a proposta 

é porque você não precisa, afinal você é proprietário de terras em Bauru, 
terras em Londrina (...) então nós não saímos daqui (...) ele vendo que 

estávamos irredutíveis acabou concordando. (entrevistado) 
 

 

A solidariedade automaticamente se torna expressão de resistência. Continua 

Pe Rubens:  

 

 

Resolvido o problema dos terrenos fizemos o estatuto da Sociedade Civil 
Quilombo dos Palmares, registramos e abrimos uma conta bancária onde 

dava a quantia que podia dar por mês e fazíamos o sorteio qual casa ia ser 

construída no lugar do barraco (entrevistado). 
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Essa possibilidade de cada um, lutando por suas próprias causas, participar 

das questões da comunidade transforma os pedidos de ajuda em rotina, e o mutirão 

manifesta-se como uma das formas de solidariedade, mas não a única, pois a 

solidariedade também está presente nas festas populares, nas celebrações, nas 

comemorações de 1º de maio etc. 

 

Em suma, a não-violência, o diálogo e a solidariedade como expressão de 

resistência resumem as mediações interpostas pela comunidade, as quais esboçam 

sua própria estrutura organizacional. 

 

 

3.3.3 A organização da base 

 

 

É possível notar que as necessidades produzem os próprios meios para sua 

superação e que a racionalização das mediações é a própria organização. No 

entanto, uma vez que procurou-se evidenciar as mediações que contestam a 

opressão, a própria estrutura organizacional da comunidade ressaltada nesta 

pesquisa merece uma análise especial. Em se tratando de um trabalho comunitário, 

que é uma ação conjunta, sua organização pede, como início de toda ação e 

organização, um momento de encontro que é a reunião. Ela se torna o espaço de 

troca de informações das decisões e do planejamento.  

 

Embora os aspectos citados neste momento já tenham sido evidenciados 

anteriormente neste estudo, faz-se preciso trazê-los para a discussão novamente, 

considerando-se a necessidade de explicitar o contexto da organização da base. A 

princípio, na Vila Palmares as reuniões aconteciam muitas vezes informalmente 

depois de uma celebração, catequese ou alfabetização de adultos.  

 

Com a crescente mobilização da comunidade decidiu-se que seria realizada 

uma reunião semanal. Em seguida, procurando integrar o maior número possível de 

membros da comunidade, a vila foi dividida em oito setores, e as reuniões passaram 

a ser realizadas por rua. Assim, iniciou-se uma nova organização, para cada rua um 

coordenador, e esse, por sua vez encontrava-se com os outros numa reunião geral. 
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Essa organização adotada pela Comunidade Nossa senhora das Dores, 

segundo Boll (1992), foi uma importante ferramenta para o surgimento de novas 

lideranças, haja vista que os moradores da comunidade integraram-se como 

membros participantes de uma luta comum. 

 

Além das reuniões continuaram as atividades semanais da CEB: três 

celebrações por semana, catequese e encontro de jovens aos sábados e 

alfabetização de adultos três dias por semana. 

 

Para divulgar e organizar a CEB criou-se o Centro de Documentação e 

Educação Popular que agilizou a comunicação na vila através de folhetos, volantes 

e cartazes. Curiosamente alguém se ofereceu como carteiro voluntário, tornando-se 

o mensageiro da Vila; esse, além de levar folhetos, convites etc, fazia-se portador 

das colocações dos moradores. Em seguida, instalou-se um alto-falante na torre da 

igreja que servia como utilidade pública e instrumento de mobilização. 

 

Aliado a esse sistema de informação e organização, todas as terças-feiras, às 

duas horas da tarde, os moradores da Vila Palmares reuniam-se para marcharem 

para a prefeitura levando suas reivindicações, portavam faixas e cantavam canções 

de protesto. Assim, as melhorias formam chegando para a Vila. A esse respeito 

comenta Pe Rubens: 

 

 

Não existia condução daqui para o centro de Santo André então toda terça-
feira às duas horas da tarde era nosso dia de marcharmos para Santo 

André. A prefeitura municipal funcionava dentro de uma casa na praça do 

Carmo e nós íamos para lá brigar, mulheres crianças, invadíamos a 

prefeitura o gabinete da prefeitura até conseguirmos esgoto, até 

conseguirmos a luz elétrica (...) E assim nós fomos conseguindo. 

(entrevistado) 
 

 

Outro aspecto organizacional da Comunidade Nossa Senhora das Dores que 

merece destaque é o mutirão, que, conforme observado, manifestou-se como uma 

das formas de solidariedade.  
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Na Vila Palmares, como em diversas outras regiões de São Paulo e do Brasil, 

a comunidade organizou-se em mutirão para a urbanização do bairro. Fundada a 

Sociedade Civil Quilombo dos Palmares abriu-se uma conta onde os membros da 

sociedade investiam depositando todo mês uma quantia dentro de seu orçamento.  

Todo mês era sorteado um barraco para ser construída uma casa de alvenaria. 

 

    Aliado a esse investimento financeiro os moradores da Vila se propõem a 

trabalharem como demolidores. Nessa época o ABC iniciava, como já mencionado, 

um processo de crescimento econômico, o que ocasionou a construção de vários 

prédios na região central de Santo André. Os moradores descobriram que os antigos 

casarões da região central de Santo André, que estavam sendo destruídos, tinham 

um importante material que poderia ser utilizado na construção de suas casas. 

Como relata Pe Rubens: 

 

 

Então foi a febre em Santo André e no ABC de se construir prédios, na 

época o maior prédio do ABC tinha seis andares. Começaram a destruir os 

antigos casarões antigos para dar lugar aos prédios. As máquinas 

esmagavam os casarões antigos, tijolos, janelas, tudo. E aqui o pessoal 
morava em barracos. Então em uma das reuniões combinamos porque ao 

invés de sermos pedreiros que constroem, não vamos ser demolidores e 

aproveitamos o material. Então nós pesquisávamos um casarão que ia ser 
demolido (...) Nós corríamos atrás do proprietário ou da firma que ia 

destruir e nós demolíamos de graça, mas o material era todo nosso. 

(entrevistado) 
 

 

A igreja é um exemplo vivo dessa atividade da comunidade, grande parte dela 

foi construída com material de demolição. Continua Pe Rubens: 

 

 

A igreja foi construída com material de demolição a porta principal da igreja 

que está lá até hoje, foi retirada de uma casa que ficava na rua Campos 

Sales em Santo André, era uma casa grande e bonita. Demolimos e a 
trazemos para cá para ser a porta de nossa igreja. (entrevistado)                

 

 

Assim, através da Comunidade Nossa senhora das Dores, criou-se na Vila 

Palmares uma convivência de amizade e fraternidade entre as pessoas. As reuniões 
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pareciam jornais falados, nos quais as pessoas expressavam a fé, discutiam o 

cotidiano da vila e das fábricas, reforçando as reivindicações. 

 

 

3.3.4 O poder produzido 

 

 

Ao procurarmos, na história das lutas das classes subalternas, provas de que 

elas conquistaram alguma forma de poder, espera-se ou pede-se que sejam 

oferecidos exemplos de êxito nas lutas empreendidas. No entanto, Nóbrega (1988) 

adverte que essa visão é inexata: �Uma causa popular pode não ter êxito, mas sua 

promoção mostra um poder paralelo�. (p.139) 

 

A comunidade Nossa Senhora das Dores lutou durante anos seguidos por 

investimentos de infra-estrutura na Vila Palmares. Para tanto, contatou várias vezes 

o prefeito e as autoridades competentes e finalmente conseguiram seus objetivos. A 

Vila Palmares e a favela Quilombo I estão totalmente urbanizadas, com escolas, 

creches, postos de saúde, transporte etc. Quilombo II e III estão em processo de 

urbanização. 

 

Mais expressivos do que esses fatos podem ser os depoimentos dos 

moradores da Vila Palmares ou constatações mais genéricas. Assim, observa-se 

que na história da comunidade ocorreram diversas crises. De cada uma delas os 

moradores tiravam valiosos aprendizados, que eram expressos na postura assumida 

pela comunidade em uma nova crise. Como relata J.C., um antigo morador:  

 

 

A cada conquista víamos a possibilidade de outras conquistas e sabíamos 

o que tínhamos que fazer. Uma que já éramos organizados. Sabíamos o 

que tínhamos que fazer. (entrevistado) 
 

 

A partir da experiência consolidada na região jamais a comunidade sucumbiu 

ao desejo promovido pelas autoridades. Um exemplo significativo é a resistência 
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quanto à desapropriação do terreno onde localiza-se a favela Quilombo I na 

segunda metade da década de 1970. 

 

A esses comportamentos grupais, que somam um série de fatos da mesma 

ordem, pode-se juntar mais alguns depoimentos de testemunhas desta mesma 

história. Um dos primeiros moradores de Quilombo II, que começou a formar-se em 

1978, compara essa época com a passada. Lembra que antes a polícia não deixava 

os moradores construírem barracos na região. Perguntado sobre o por quê de tais 

fatos não mais acontecerem, respondeu que nessa época o jeito da polícia já era 

diferente do começo dos anos 1970. Atribui a mudança à organização da CEB. 

 

Outro antigo morador, J.C., em entrevista, diz o que acha que mudou depois 

que apareceu a CEB:  

 

 
Nós aprendemos muitas coisas, nos organizamos, lutamos, apreendemos 

a conversar com as autoridades. (entrevistado)  
 

 

A idéia é a mesma: as relações mudaram. Ainda pode ser citado o 

depoimento de uma outra moradora, E.S.: 

 

 

O padre aqui na Vila Palmares é diferente, de onde eu vinha o padre 

parecia distante, aqui o padre defendia nossos direitos. (entrevistada) 
 

 

Novamente enfatiza-se a mudança nas relações humanas. Esta deve ser a 

prova exata do poder adquirido. Mesmo uma causa popular não tendo êxito, sua 

promoção já mostra um poder paralelo, dialogando, questionando, pressionando. A 

informação não se resume apenas a um saber, transforma-se também num poder. O 

�saber-instrumento que é saber se relacionar, saber defender seus interesses�. 

(Nóbrega, 1988, p. 140)  
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A emergência do saber-poder, do novo relacionar-se e a defesa dos interesses, 

reforçam a idéia da consciência gerada pela Comunidade Nossa Senhora das 

Dores: uma consciência liberal de diretos. 

 

 

3.3.5 A desarticulação dos movimentos 

 

 

Ao longo desta pesquisa foi possível notar que a Comunidade Nossa Senhora 

das Dores formou, com apropriação das orientações da Educação Popular e da 

Teologia da Libertação, na Vila Palmares uma consciência liberal de direitos. Tal 

aspecto coincide com a perspectiva sociológica, observada na primeira parte deste 

estudo, da contribuição dos movimentos sociais na construção de uma nova noção 

de cidadania política no Brasil, calcada na emergência de um novo tipo de sujeito e, 

por conseqüência, de novos tipos de direitos, uma vez que os movimentos sociais da 

vila procuraram ampliar o espaço de participação política. Por outro lado, no âmbito 

da Educação Popular, essa noção de consciência vincula-se às concepções de 

Paulo Freire em Educação como Prática da Liberdade em que o autor procura 

estabelecer as coordenadas de uma educação para a participação crítica do homem 

no processo de desenvolvimento e democratização. Por fim, no domínio Teologia da 

Libertação, essa noção de consciência aproxima-se da racionalidade sócio-analítica.   

 

No entanto, mesmo a consciência liberal de direitos expressando-se em todas 

as entrevistas realizadas, importa ressaltar que à medida que os direitos eram 

conquistados diminuía-se o número de militantes. Como observa E.S.,  uma 

moradora: 

 

 

Hoje conquistamos tudo isso, eu continuo freqüentando a igreja, mas não 

temos mais motivos para nos organizar como antigamente. A igreja 
ainda tem um trabalho voltado para os pobres muito bonito, eu conheço 

algumas das voluntárias (entrevistada, grifos meus).  
 

 

Ou ainda como observamos no depoimento de J.C., outro morador: 
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O povo só se mobilizou mesmo, aqui em Palmares, por que tinha 

interesses, sentia na pele a falta de luz, água, ônibus, tanto que as 

melhorias foram vindo e o povo foi se acomodando (entrevistado, grifos 
meus). 

 

 

Essa desarticulação dos movimentos, suscitada anteriormente, tem sua 

gênese na lei de reforma partidária, como relata o agente cultural Cláudio Antonio 

Campana, que fez um trabalho de animação junto ao centro comunitário: �Toda 

história ligada a Pe Rubens e à história da igreja foi se desfazendo por causa da 

disputa de espaço entre o pessoal ligado ao núcleo do PT e a Igreja�. (Boll, 1992, p. 

95). 

 

Todavia, não há que se ignorar que dada a desarticulação anunciada, a CEB 

em questão possa ter gerado outros tipos de consciência, a transitivo-crítica, por 

exemplo, ou numa perspectiva teológica, ter apenas suscitado a indignação ética.       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Ao longo desta pesquisa, procurou-se apreender, à luz de um quadro amplo 

de determinações (sócio-econômicas e político-ideológicas) que consciência ou 

consciências formaram as Comunidades Eclesiais de Base com a apropriação das 

orientações da Educação Popular e da Teologia da Libertação durante o regime 

militar brasileiro. Faz-se necessário agora a apresentação das conclusões deste 

estudo. 

 

Para melhor explicitação dos resultados desta pesquisa a conclusão foi 

dividida em duas partes: as conclusões a priori e as conclusões a posteriori. As 

conclusões a priori devem ser entendidas como as que advêm dos dois primeiros 

capítulos desta dissertação, pois resultam de uma revisão da literatura e subsidiam a 

análise da CEB em questão. Por sua vez, as conclusões a posteriori são as que 

resultam do terceiro capítulo, isto é, da análise específica da Comunidade Nossa 

Senhora das Dores.  

 

 

Conclusões a priori 

 

 

Nos dois primeiros capítulos foram abordados vários autores que contribuíram 

para esta investigação. No primeiro capítulo apresentou-se a conjuntura política do 

período conhecido pela historiografia como regime militar. Não foi, contudo, 

pretensão deste estudo contemplar amplamente a temática, pois há que se 

reconhecer a dimensão da mesma. Procurou-se, portanto, sintetizar os principais 

acontecimentos desse período relacionando-os às iniciativas da igreja católica e à 

educação popular.  

 

Esta exposição contribuiu para a investigação em dois sentidos: em primeiro 

lugar, inseriu a CEB Nossa Senhora das Dores numa teia de iniciativas, mostrando 
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que a mesma não foi, de forma alguma, uma iniciativa isolada, mas sim, uma entre 

as demais manifestações no período. Em segundo, o estudo da conjuntura política 

do período do regime militar, apresentou-se como pano de fundo para a análise da 

dinâmica da CEB, o que não significa que necessariamente todos os 

acontecimentos políticos descritos tenham atingido diretamente o cotidiano da CEB, 

mas que, dadas as diversas conjunturas político-sociais evidenciadas nesse período, 

é possível afirmar � como sugere Freire (1976) �que nenhuma prática educativa se 

dá no ar, mas num contexto histórico concreto, histórico, social, cultural, econômico, 

político, não necessariamente idêntico a outro contexto� (p. 17) � que existiram 

diversos contextos educativos ao longo desses vinte anos, o que implica em práticas 

que podem ser tanto iguais quanto distintas.  

 

Dessa forma, pode-se constatar, numa perspectiva histórica, que foram 

inúmeras as possibilidades de conscientização no período.   

 

No segundo capítulo foram discutimos os conceitos fundamentais da 

Educação Popular e da Teologia da Libertação, utilizando como referencial as 

principais obras dessas doutrinas. Posteriormente, foram demonstradas suas teorias 

e métodos, objetivando trazer para a discussão o projeto de conscientização de 

ambas. Nesta perspectiva, em seguida, abordou-se o papel dos intelectuais junto às 

classes populares.  

 

Pode-se afirmar com essa exposição que para responder ao problema da 

consciência gerada pelas experiências educacionais das CEBs, havia necessidade 

também da comprovação empírica, haja vista a evolução das doutrinas ao longo da 

década de 1960, considerando-se os fatores existentes na aplicação dos métodos, 

bem como a apopriação diversa das mesmas.  

 

Assim, de modo geral, a análise de ambos os capítulos caminhou numa 

mesma perspectiva: foram diversas as possibilidades de conscientização durante o 

regime militar brasileiro.  
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Conclusões a posteriori � o que a realidade evidenciou 

 

    

Visto que apenas a análise de uma experiência educacional não poderia 

responder que consciência, ou consciências, as CEBs geraram durante o regime 

militar, as atenções voltaram-se a uma Comunidade Eclesial: a Comunidade Nossa 

Senhora das Dores. Conforme se pôde observar, essa investigação foi dividida � tal  

como propõe Nóbrega (1988) � em três partes, que se distinguem de forma lógica e 

não cronológica: a opressão exercida, que apresentou as características da 

comunidade e seu quadro geral de opressão; a opressão percebida, que desvelou a 

prática educacional da CEB, com suas ideologias e valores culminando com o  

nascimento de uma nova consciência; e, por fim, a opressão contestada, tendo em 

vista que a conscientização apela para uma práxis, que expôs as necessidades 

acrescidas, a organização da base e o poder por ela produzido.        

    

Nesta análise evidenciou-se, por um lado, que a comunidade foi se 

organizando frente à carência de direitos, que se manifestavam, principalmente, na 

ausência de infra-estrutura. Nesse sentido, pode-se concluir que a consciência 

gerada pela comunidade aproxima-se da esperada por Freire (1980), o que significa 

dizer que a prática educacional da CEB formou na comunidade uma consciência 

liberal de direitos. 

 

 Por outro lado, o distanciamento histórico revela a desarticulação dos 

movimentos em meados dos anos 1980, momento em que a comunidade já havia 

conquistado significativa infra-estrutura. Essa desarticulação revela que a 

comunidade não alcançou o nível máximo de consciência proposto pelas doutrinas 

em questão. 

 

Numa perspectiva freiriana, a consciência gerada aproximou-se da 

consciência transitivo-crítica que se caracteriza por ampliar, em relação à 

consciência semi-intransitiva, a capacidade de captação em que o sujeito passa a 

perceber não só apenas o que antes não era percebido e agora passa a ser, mas 

também muito do que era entendido de uma certa forma, agora passa a ser 

entendido de maneira diferente. Importa lembrar que não há uma fronteira rígida 
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entre a consciência transitivo-critica e a consciência semi-intransitiva. Em muitos 

casos, a consciência semi-intransitiva continua presente, em certos aspectos na 

transitivo-critica (Freire, 1976). 

 

No âmbito da teologia da libertação a consciência também não atingiu seu 

nível máximo: a percepção dos membros da comunidade, de modo geral, não 

ultrapassou a indignação ética, isto é, a percepção dos mesmos se exprimiu pela 

indignação da denúncia e do anúncio estimulador de mudanças. No entanto, como 

essa vivência não passou por uma significativa consciência dos mecanismos e das 

estruturas opressoras, a eficácia do compromisso foi de curto alcance. 

 

Contudo, a pesquisa inferiu, por meio da análise da comunidade Nossa 

Senhora das Dores, que a consciência nascida da prática educacional da CEB foi 

de curto alcance, uma vez que os sujeitos envolvidos nesse projeto conscientizador 

perceberam apenas a ausência imediata de direitos. 
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 ANEXO I � ENTREVISTAS NA VILA PALMARES 

 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

Quando você se mudou para a Vila Palmares? 

 

Que impressões você guarda desse período? 

 

Onde você trabalhou ou trabalha? 

 

Qual a importância da igreja para a comunidade? 

 

Que vínculo você mantinha ou ainda mantém com a igreja? 

 

Você participou dos movimentos sociais da região? 

 

O que mudou em seu modo de ver o mundo após essa experiência? 

 

Falava-se  em revolução nesse período? 

 

O que você sonhava para os seus filhos?  
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ANEXO II � PESSOAS ENTREVISTADAS 

 

 

Padre Rubens Chasseraux 

 

Nascido em Piratininga-SP, cursou filosofia em Aparecida do Norte e teologia pela 

FAI do Ipiranga em São Paulo. Iniciou sua atividades como seminarista junto aos 

moradores da favela do Vergueiro. Em 1964, recém ordenado por Dom Jorge iniciou 

seus trabalhos na Vila Palmares. 

 

E.S. 

 

Nascida no Paraná migrou para São Paulo em busca de melhores condições de 

vida, em 1971. Casou-se no final da década de 1980 e passou a residir no Parque 

São Rafael-SP. Enquanto viveu na Vila Palmares freqüentou a igreja e acompanhou 

os movimentos sociais da região. 

 

J.C. 

 

Nascido em Mumbaça-CE migrou para São Paulo em 1969. Foi empregado de 

diversas empresas da região, vindo a se aposentar na Ford em 1997. Participou do 

ativamente dos movimentos sociais da região e do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC. 

 

M.P. 

 

Nascido em Itanhomi-MG migrou para São Paulo em 1966. Trabalhador ex-

metalúrgico trabalha atualmente numa funilaria. Militou ativamente nos movimentos 

sociais da região. 

 

P.A. 

 

Nascido em Pernambuco migrou para São Paulo em meados dos anos 1960, vindo 

a residir na Vila Gilda-SBC. Em 1972 mudou-se para a Vila Palmares onde passou a 
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participar dos movimentos socais da região. Ex-metalúrgico, militou no Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC. Atualmente é proprietário de um bar na região.  

 

 

ENTREVISTAS 

 

Pe Rubens 

 

Eu resolvi vir para essa favela, não tinha nada absolutamente nada. O bairro era, na 

ocasião uma área esquecida pelas autoridades. Um local onde morava muita gente 

pobre, uma igreja diferente � a que eu queria construir com o povo de Palmares. 

Uma igreja onde se luta pelos direitos do povo. Mas descobri que era possível 

trabalhar no meio desse povo abandonado, desorganizado, desprezado, injustiçado. 

Foi aí que eu vim para cá, com uma mão na frente e outra atrás, dormindo em baixo 

de um pedaço de lona, junto com os lixos. Então comecei a trabalhar como servente 

de pedreiro, porque o pessoal vinha do nordeste analfabeto e eu trabalhei como 

servente de pedreiro, coletor de lixo, eu não admito que chamem ninguém de lixeiro. 

Porque lixeiro sou eu, sou você, somos nós que produzimos o lixo, trabalhava pra 

sobreviver. 

 

No início da década de 1960, quando vim para a região, ainda não existia a igreja. 

Então fazíamos as missas nas ruas, fiz muitas missas em cima de um caixote. Certo 

dia o pai de santo do centro de Umbanda me ofereceu o terreiro para celebrar a 

missa aos domingos. Eu aceitei, o que podia fazer, às vezes chovia (...) E ele era 

apenas mais uma pessoa querendo ajudar 

 

Mas aí comecei aqui a organizar o pessoal em baixo de árvores, no mesmo lugar 

onde eu celebrava a missa dava catequese. Desde quando celebrávamos as missas 

e alfabetizávamos de baixo das árvores, sempre procurávamos discutir as 

necessidades da comunidades. Eu buscava organizar os moradores. Eu perguntava 

pra eles por que naquele bairro tem escola e nesse não tem? Por que naquele bairro 

tem posto de saúde e nesse não tem?(...) A  partir daí o povo começou a se 

organizar. 
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Não se falava na época em Comunidade Eclesial de Base, ou já estava começando 

a falar, mas eu não sabia. Foi aí que começamos o trabalho de organizar e de cada 

discussão saia um propósito de lutarmos para melhorar aquilo ali. 

 

Não existia condução daqui para o centro de Santo André então toda terça feira às 

duas horas da tarde era o nosso dia de marcarmos para Santo André, o paço 

municipal funcionava dentro de uma casa na praça do Carmo e nós íamos para lá 

brigar; mulheres, crianças, invadíamos a prefeitura, o gabinete do prefeito até 

conseguirmos o esgoto, até conseguirmos a luz elétrica...E assim nós fomos com 

isso conseguindo. 

 

Fomos aos poucos conseguindo as melhorias, aos poucos não rapidamente, fomos 

conseguindo as melhorias. E o pessoal foi percebendo que o pessoal organizado 

brigando com o prefeito exigindo nós conseguíamos água encanada, luz elétrica, 

escola, farmácia, posto de saúde, asfalto...E isso foi criando uma consciência de 

organização no pessoal, então tudo isso foi conquistado. 

 

Então foi a febre em Santo André e no ABC de se construir prédios, na época o 

maior prédio do ABC tinha seis andares. Começaram a destruir os antigos casarões 

antigos para dar lugar aos prédios. As máquinas esmagavam os casarões antigos, 

tijolos, janelas, tudo. E aqui o pessoal morava em barracos. Então em uma das 

reuniões combinamos porque ao invés de sermos pedreiros que constroem, não 

vamos ser demolidores e aproveitamos o material. Então nós pesquisávamos um 

casarão que ia ser demolido (...) Nós corríamos atrás do proprietário ou da firma que 

ia destruir e nós demolíamos de graça, mas o material era todo nosso. A igreja foi 

construída com material de demolição a porta principal da igreja que está lá até hoje, 

foi retirada de uma casa que ficava na rua Campos Sales em Santo André, era uma 

casa grande e bonita. Demolimos e a trazemos para cá para ser a porta de nossa 

igreja. Muitas casas da Palmares foram construídas dessa maneira. 

 

Agora a maior alfabetização que nós tivemos aqui foi exatamente isso, claro que 

tínhamos alfabetização dentro do método Paulo Freire, mas a maior alfabetização 

era formar o povo dessa maneira, conquistando tudo isso que nós temos. Alfabetizar 

não é você ensinar a escrever e a falar corretamente, e nem é ensinar a pessoa a 
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fazer contas, é todo um conjunto onde você alfabetiza a pessoa dando a cidadania, 

dando sentido de vida. O que interessa você falar bem, se você não tem a formação 

de uma cidadania, que é você viver a justiça, você viver a paz, isso é alfabetizar, é 

formar a pessoa por inteiro, formar um ser humano integral. 

 

Eu queria ajudar o povo (...) não ignorava seu saber, partia desse saber procurando 

formar uma consciência (...) formar um cidadão integral (...) falava da realidade da 

fábrica. Quando fui para a região do Araguaia era diferente, eu falava da pesca, pois 

era uma comunidade de pescadores.   

 

Agora sobrou o núcleo central aqui da favela. Apareceu um dono da favela, ricasso 

lá de São Paulo, se dizendo o dono ele queria tirar os favelados, o núcleo que 

sobrou lá, principal da favela, queria expulsá-los, foi outra batalha organizamos o 

pessoal, discutimos e fundamos a Sociedade Civil Quilombo dos Palmares. O que 

nós propusemos a eles? Sair daqui para ser para jogado ao relento ninguém vai sair, 

ou você vende, nós não queremos tirar o que é seu, mas vende por um preço justo, 

e de acordo com que o pessoal possa pagar as mensalidade, porque primeiro é o 

leite das crianças e a alimentação, não pense que você vai receber tudo de uma 

vez. Agora se você não concordar com a proposta é porque você não precisa afinal 

você é proprietário de terras e Bauru, terras em Londrina (...) então nós não saímos 

daqui (...) ele vendo que estávamos irredutíveis acabou concordando.Resolvido o 

problema dos terrenos fizemos o estatuto da Sociedade Civil Quilombo dos 

Palmares, registramos e abrimos uma conta bancária onde dava a quantia que podia 

dar por mês e fazíamos o sorteio qual casa ia ser construída no lugar do barraco. 

 

Assim nós fomos gerando uma consciência de organização para a população do 

bairro hoje muita coisa mudou, temos escola, condução (...) tudo isso com um nível 

de organização muito grande e a luta continua. 

 

Vila Palmares é um lugar pacifico, a população da Vila Palmares é solidária tem 

orgulho daqui. (...) A própria comunidade criou a creche (...) Coisas que foram feitas 

com a solidariedade e organização da comunidade. 
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Toda a teologia é libertadora. Esse termo Teologia da Libertação para mim é uma 

redundância. Por que quem é Deus? Teos e Logos? Ciência, então ciência de Deus. 

Agora quem é Deus? Deus é libertador. Foi o libertador da opressão e da escravidão 

do povo do Egito. Deus é o que nos liberta da pecado, do vicio da maldade, da 

corrupção, da injustiça, do ódio, da guerra, da fome. Nos liberta espiritualmente, 

fisicamente. Então utilizar o termo Teologia da Libertação para mim é uma 

redundância. Toda teologia é libertadora é a ciência de Deus. (...) Agora a meu ver 

você fazer uma teologia desligada da vida, a teologia tem que estar ligada na vida. È 

claro que nós não somos só corpo. Somos um todo não é.(...) Então se eu quiser ser 

fiel a teologia eu não preciso usar o nome Teologia da Libertação. Eu tenho que agir 

do modo que Jesus agiu no evangelho. 

 

Na época estávamos em pleno regime militar, então o regime militar não entendia 

que um padre estivesse fazendo uma coisa dessas e tudo que nós fazíamos eles 

achavam que era subversão.Saiamos daqui a pé para ir até Santo André para 

invadir a prefeitura e exigir (...) Cantávamos músicas de favela, inclusive tínhamos 

um hino célebre que nós cantávamos o do Geraldo Vandré que era aquele: Quem 

sabe faz a hora não espera acontecer. Não é, tínhamos também outros hinos sobre 

favela.         

 

Eles achavam que o padre era subversivo, que o padre era terrorista, que o padre 

era comunista, então me prenderam cinco vezes, eles queriam saber de que partido 

político eu pertencia, que organização de esquerda eu pertencia. Eu me lembro que 

uma das vezes, eu era vigiado dia e noite, porque estavam querendo descobrir o 

que eu pretendia com aquilo. Eles não estavam acustumados a ver um padre agindo 

daquela maneira (...) Me taxavam, que através de ser padre eu era subversivo, 

terrorista. Eu me lembro uma vez cercaram tudo isso aqui, a Vila Palmares, as 

entradas e saídas, cercadas pelo exercito e pela policia, eu fui preso algemado com 

dois homens armados a meu lado. Chegando na Delegacia o delegado me 

perguntou se eu sabia porque é que eu estava preso? Eu disse que não. (...) Ele 

puxou uma folha amarela da gaveta e falou para mim que eu estava preso por causa 

disso, disso e disso... e ele leu o que eu tinha falado só que o que eu tinha falado 

era um texto do profeta Isaias que eu havia lido para o povo na missa: Ai de voz que 

juntais casa sobre casa, terreno sobre terreno, até que sejam os únicos proprietários 



 

 

173 

                                                                                                                                                                     
 

do país. Juntarei esse povo, formarei meu exército tomarei as vossas terras e 

dividirei para o povo. Ele disse que queria saber onde estava meu exercito, minhas 

armas. Haviam gravado o que eu tinha dito na missa não sabiam que eu tinha tirado 

da bíblia. (...) Eu pedi uma bíblia para ele. Ele disse para que bíblia? Eu disse você 

não quer saber onde esta meu exercito, minhas armas. Me trouxe uma bíblia velha 

por sorte ainda tinha aquele capitulo eu li, ele perguntou mas isso esta escrito na 

bíblia (...) conferiu tirou minhas algemas e me liberou.                                            

 

E.S. 

 

Foi morar na Vila Palmares logo que cheguei em São Paulo, eu vim do Paraná, eu e 

meu marido, na época já era casada, acho que era 1971 ou 1972 não me lembro 

bem, deixa ver saímos de lá para vir para cá em 1976 ficamos 5 anos lá... é mais ou 

menos 1971- 1972. 

 

Nossa ainda tem aquela favela lá, nossa era uma favelona, eu lembro que eu ia 

trabalha e tinha aquela favelona lá. Eu morava nos fundos da casa de minha irmã a 

maioria das ruas não era asfaltada. Trabalhava numa casa de família em São 

Caetano, trabalhei lá uns três anos era uma moça simpática a patroa... 

        

Eu freqüentava a igreja, o padre Rubens tem uma dedicação muito bonita aos 

pobres, sempre ali, sempre ajudando os pobres. Você sabe que ele teve muito 

doente, faz uns dois anos não seu ao que ele tive...Quando cheguei aqui eu já era 

católica, minha família é toda católica, mas a gente ficava esperando por Deus, aqui 

na Vila Palmares eu aprendei que podia lutar e junto com o Senhor conseguir 

melhorias para nossa vida, uma vida mais digna. É difícil de você imaginar isso hoje 

você é menino quando nasceu já tinha asfalto, casa tudo isso, não é Elza... 

 

Naquela época a gente tinha que luta pra consegui as coisas. E na Vila Palmares a 

igreja do Pe Rubens foi fundamental toda luta do Bairro saiu de lá a gente fazia 

passeata. Eu mesma cheguei a ir umas duas vezes eu não ia muito tinha medo, mas 

tinha um pessoal que tava em todos, Dona Francisca mesmo, uma vizinha que a 

gente tinha lá, ia em todas, eu era nova tinha o que 23 anos não tinha muito pra me 

preocupar. E como eu te disse eu logo mudei e lá para cá.           
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As igreja conseguiu muita coisas aqui por exemplo a São Marcos estava em todas 

essas lutas aqui, a luta do posto de tudo, na Vila Palmares não foi diferente, acho 

que lá a luta ainda era maior. Hoje conquistamos tudo isso, eu continuo 

freqüentando a igreja, mas não temos mais motivos para nos organizar como 

antigamente. A igreja ainda tem um trabalho voltado para os pobres muito bonito, eu 

conheço algumas das voluntárias, mas não é mais como naquela época, naquela 

época agente lutava mesmo não tinha frescura não.   

 

As missas do Pe Rubens são muito boa eu me lembro o Pe Rubens nos dizia, por 

que os outros tem e vocês não? Por no outro bairro tem escola, água, luz, asfalto e 

aqui não tem? Ora se os outros tinham direito nós também tinha, então fomos lutar 

por melhorias para o bairro. Você tem que ir lá assistir a missa qualquer hora Elza 

(...) O padre na Vila Palmares é diferente, de onde eu vinha, e até por aqui mesmo o 

padre parecia distante, aqui o padre defendia nossos direitos. 

 

Eu mesma não apreendi a ler lá não, eu só participava das missas e de algumas 

reuniões. Eu sabia que tinha, mas eu apreendi no Paraná parei na 5ª série, mas já 

sabia muita coisas, lia direitinho.  

 

Bom, na Palmares me ficou uma lição que se o povo lutar o povo consegue, é só 

querer, demora, tem que lutar bastante mas é possível, com as conquistas você tem 

que ver o povo de lá mudou o jeito de pensar, passou a pensar assim como eu. A 

gente tem direitos é só lutar que a gente consegue. 

 

A gente não falava em transformação, revolução essas coisas todas ai que você 

falo, a gente queria ter o que não tinha, era isso.        

 

A Renata minha filha nasceu em 1982 eu já morava aqui no Rafael, você sabe que a 

Renata faz economia na fundação né, a gente sempre quis que ela estudasse, aqui 

nem você, ela estudou no Issac e depois terminou em Santo André, lá no Inah de 

Melo. É uma luta não é mulher pra estudar não é fácil eu vejo a Renata ela sai de 

manhã e passa o dia todo na rua, comendo besteira, pegando ônibus lotado é uma 

luta, uma luta tremenda. E depois ainda tem arrumar serviço né, ela ta fazendo 
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estágio numa clínica de manipulação eu não sei bem o nome, é em São Caetano. 

Mas periga de ficar desempregada, se vê Elza o filho o irmão da Aline, fez 

engenharia e esta a quantos anos desempregado (...) dois. É o que eu falo as coisa 

ta difícil, imagina quem não tem emprego é difícil mulher é muito difícil... 

            

J.C. 

 

Eu vim lá do Ceará, de Mumbaça, cheguei aqui no finalzinho dos anos 1960, eu 

procurava melhorar minha vida. Você sabe lá no norte a coisa era brava, hoje já não 

é mais não, mais naquela época, meu filho vou te falar, tive que come muita palma 

para tá vivo como eu to hoje. Você sabe o que é palma, não sabe? Palma é uma 

espécie de cacto, é cacto que fala né aquela planta do deserto né. Então mas ele é 

diferente ele é como uma folha, assim uma Palma... 

 

 A coisa aqui não era fácil também não, você tinha que ver como era isso aqui 

quando eu chequei, meu filho era diferente, era um barro só, não tinha nada, só 

favela. As pessoas vinham pra trabalhar, tinha muito emprego naquela época, você 

chegava e já arrumava emprego, era rápido, não é como hoje meu filho ficou dois 

anos e meio desempregado, agora que arrumou um bico, e ele terminou a escola 

todinha fez colegial e tudo, naquela época a gente chegava sem estudo e já se 

empregava era na Ford, na Volks. Eu trabalhei até me aposentar em 1997 na Ford. 

Fui do sindicato, você deve saber das graves, não deve? é rapaz naquele tempo a 

coisa era feia. 

 

Eu conheci o Pe Rubens aqui no Bairro mesmo, meu contato com ele sempre foi 

pelos interesses da comunidade entende, nunca foi um grande amigo, não tenho 

nada contra ele, não me entenda mal, me reunia com ele e com o pessoal da 

comunidade porque tínhamos interesses, tínhamos que lutar pelos nossos direitos 

como você sabe, você acabou de me dizer isso, então nos reuníamos. Nós 

aprendemos muitas coisas, nos organizamos, lutamos, aprendemos a conversar 

com as autoridades e fomos conseguindo as coisas, todo o povo foi aprendendo que 

se lutássemos conseguiríamos. Dia-dia eu fui percebendo que eu e toda essa gente 

tinha direitos e que esses estavam sendo negados. Então o que fazíamos? 
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Lutávamos, era o que podíamos fazer, e esta aí você, qualquer um, pode ver o 

resultado da luta. 

 

Eu como eu te disse nunca fui de freqüentar a igreja, minha mulher sempre ia as 

missas, eu também não apreendei a ler e escrever lá não, aprendi lá no Ceará, tinha 

uma prima minha que era professora e ensino nóis a escrever. Mas muita gente ia 

nesse curso ai que você fala é o mobral eu acho não é ? Lá agora tem uns outros 

cursos também não tem? E isso é bom quanto que é um curso desses aí de 

computação é caro. E quem não sabe mexe nessas coisa ta perdido. Se bem que as 

criança hoje em dia parece que já nasce sabendo tudo isso não é. Minha netinha já 

liga já sabe faze tudo fica lá. Outro dia acho que tava até vendo as bonequinha no 

computado. Eu não chego nem perto, acho que eu vou fazer um curso desse daí da 

igreja.      

 

A minha vida mudou sim quando eu participava das reuniões do sindicato e das 

reuniões aqui da comunidade foi começando a pensar diferente que dava pra mudar 

aquela situação tão precária. E como você vê a gente melhoro não melhoro. 

 

A coisa no sindicato era feia viu você é novo, mas como ta estudado deve sabe das 

greve de 1978, 1980. Aquilo é que era greve. E naquele tempo em da ditadura. A 

gente não tinha medo não parava mesmo e a pelegada que não parasse as vezes 

entrava até na porrada. Quem viu aquele ginásio da Vila Euclides cheio não se 

esquece não. O Lula fazendo discurso. O mundo da tanta volta olha só a merda que 

a gente vê agora é uma pouca vergonha eu votei no Lula, mas não sei perdi até o 

gosto... 

         

Aqui na Palmares o pessoal até falava em revolução, mas mais aquele pessoal do 

sindicato, mas era pouco. O povo só se mobilizou mesmo, aqui em Palmares, por 

que tinha interesses, sentia na pele a falta de luz, água, ônibus, tanto que as 

melhorias foram vindo e o povo foi se acomodando, hoje você não vê o pessoal 

fazendo reunião pra reindicar vê não vê então.    
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M.P. 

 

Eu moro aqui desde que isso aqui era tudo favela, nem ônibus tinha. Naquela vez 

que você veio você falo do Pe Rubens, eu conheci ele bem novinho, naquela época 

nem tinha igreja o pessoal foi fazendo aos pouquinhos. Você foi lá né, então agora é 

grande é uma coisa toda. Teve uma festa lá outro dia só de coisa nordestina tinha 

muita coisa gostosa bijo, caldo de mocotó, sarapatel, buchada, tinha vinho quente, 

essas coisa toda de quermesse, mas foi o dia todo, tinha banda de forró foi uma 

festa toda. 

 

Lá não tem dessas coisa de briga não o pessoal fica lá numa paz, não vou te dizer 

que não tinha uns noinha lá. Tinha. Mas todo mundo tem um respeito o pessoal vai 

lá pra arrumar uma namorada. Tem muita família, o pessoal foi todinho lá pra 

almoçar. Uma três horas tava lotada lá. E o pe Rubens fala com todo mundo é muito 

engraçado, antes tomava até uma cervejinha, agora já tá velho. Bom eu não posso 

falar muita coisa, também já to com a cabeça branquinha.         

 

Então esse lugar aqui era bem pobre, ainda é, mais naquela época não tinha nada 

disso aqui que você vê agora não, deixa eu pega uma foto pro você vê...Olha aqui é 

a praça Tangará, aqui é aquela rua que desce... Naquele tempo as ruas era de 

barro, só lá e cima na principal onde passa os ônibus é que era asfaltado, pra ir 

numa posto de saúde que prestasse a gente tinha que ir lá em São Caetano, em me 

lembro que meu filho mais velho era muito doente, ele sofria de broquite, Deus sabe 

como foi difícil para esse menino sarar, a gente ando com esse menino de 

madrugada tantas vezes hoje ele já é um homem ta casado é sadio, mas quando 

criança a coisa era brava. Até em benzedeira a gente levava, fizemo tanta simpatia 

que no final a gente nem sabe como foi que lê saro. Se foi com remédio, o com 

simpatia não sei. O que a gente sabe é que Deus abençoou. Olha eu to me 

lembrando que uma vez nós levo ele lá em Paranapiacaba lá tinha, ou ainda tem 

uma loja dessas de ervas, tipo uma farmácia mas só de erva.                

 

A igreja do Pe Rubens sempre ajudou o povo daqui, você vai lá tem médico, 

farmácia, advogado, o Pe Rubens sempre foi muito caridoso, sempre teve esse 

trabalho aqui na Palmares. Sempre foi desse modo, sempre disposto a ajudar. Teve 



 

 

178 

                                                                                                                                                                     
 

um tempo que um pessoal falava mal dele falava que ele queria se aproveitar. Que 

ele era meio molengão. Mas isso é coisa de gente que na tem o que fazer por que 

essa gente nem ta mais trabalhando na igreja, e não faz nada pelo povo. O pe 

Rubens tá lá junto com o povo até hoje e vai morrer lá. Ele luta o pessoal não 

consegue entender que ajudar o povo é lutar por um mundo melhor. Não muda 

muita coisa, na minha opinião muda esse pessoal nunca passou fome por isso eles 

acha pouco dar um prato de comida para o pobres. É como eu e disse reclamar é 

fácil eu quero é ver fazer alguma coisa pelo povo. Essas pessoas só reclamam e 

não fazem nada. Vai ver lá na casa deles é tudo do bom e do melhor. Vê se eles 

querem fazer como o pe Rubens de abrir a sua casa para o povo e se dedicar a vida 

toda pela causa do povo. Só falam, e falar é fácil eu quero é ver fazer isso sim. 

 

No começo quando a igreja tava em construção eu participava mais agora eu to 

meio distante a vida pede outras coisas pra gente agora ajudo meu genro na 

funilaria e não tenho muito tempo. Não que eu me mate de trabalhar, não é isso mas 

que no final de semana acabo ficando com a família. Minha mulher freqüenta mais 

do que eu, ela só toma canta da casa. Eu fiz o curso de alfabetização, aprendi a ler 

e escrever lá, sempre freqüentei as missas, agora to um pouco distante, mas quase 

todo o domingo eu to lá.  

 

Naquela época a gente tinha muita coisa pra se preocupar como eu te disse aqui a 

coisa era muito difícil então a igreja era o centro de nossas lutas era lá que nós nos 

encontrávamos e discutíamos. Analisávamos os problemas sem frescura (...) íamos 

refletindo e procurando soluções, víamos o que estava ao nosso alcance e 

fazíamos, nossa forma de manifestação eram as passeatas, as greves quando o 

problema era na fabrica. E nós íamos até Santo André sem medo conscientes de 

que tínhamos muito a conquistar e conquistamos. É só olhar as melhorias do bairro. 

Nossa teve uma vez que eu não me esqueço nós fomos em passeata para Santo 

André e na volta deu aquele toró, foi um banho todo mundo se molhou, mas nem 

assim a gente desanimava não passou uns dias lá tava nois novamente. 

 

O que mudou no modo dá gente vê o mundo, eu acho que foi (...) que foi isso não é 

agente podia ter bairro melhor e tinha que lutar por isso e íamos fomos isso é claro a 

gente vê a gente sente e é isso da orgulho pelo menos pra mim. Eu sei que muita 
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gente nem fala mais nessa época mais eu não quero esquecer isso não. Mesmo 

hoje não sendo preciso lutar como antes. 

 

Hoje a gente tem que lutar mais é uma luta diferente a gente luta na casa da gente 

com a família da gente, é assim não tem mais muito pra se fazer. A gente podia 

talvez lutar contra esses político corrupto isso me dá raiva, mas faze o que nem esse 

PT que a gente acredito fez alguma coisa, ninguém faz nada e o povo parece que 

não quer ligar pra isso é como eu te disse o povo só sabe reclamar e reclamar.                

 

P.A. 

 

Mudei aqui em 1969, morei antes de aluguel em na Vila Gilda, fiquei lá durante 3 

anos depois, comprei esse terreno aqui e fui construindo aos poucos. Mudei aqui 

tinha só aquele cômodo ali, olha aquele ali, depois que eu fui construindo tudo a 

cozinha, ali ficou quarto...    

 

Eu comecei no movimento aqui da igreja em 1972 participei também do sindicato 

dos metalúrgicos depois de um tempo fui me afastando aos poucos hoje em dia eu 

quase não vou até a igreja. As reuniões eram sempre iniciadas com uma oração, 

depois falávamos dos problemas, víamos o que íamos fazer.     

 

Eu comecei a me envolver mais nos mutirões ajudava nos finais de semana a 

demulir e a construir as casas, o pe Rubens deva ter te contado isso, não contou? 

Então isso foi muito bom para a comunidade ajudou muita gente a construir suas 

casas. Olha a casa do seu Manoel, olha...aqui foi construída quase toda com 

material de construção antiga, a porta da igreja foi feita assim, acho que até o Vitor, 

dono da onde reforma sofá, chegou a ajudar nisso, eu acho não tenho tanta certeza. 

Mas muita casa foi construída assim, a minha não, a minha foi construída com 

material de construção normal vendido no depósito, mas constou com a ajuda dos 

companheiros.              

  
O pe Rubens é muito importante pra esse povo aqui, tanto que a igreja é conhecida 

como Igreja do Pe Rubens. As experiências vividas nas manifestações fizeram com 

que eu vice o poder do povo. Tinha muita discussão lá isso fez mudar meu modo de 
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ver o mundo. Eu tinha uma amigo na época o Jorge, ele mudou pra São Bernardo, 

pro Jardim Silvina, ele sempre queria que a gente quebra-se tudo, mas nós tínhamos 

uma coisa de não usar da violência. O pessoal da igreja sempre dizia que a gente 

tinha que ir lá mostrar que a gente ta organizado e que a gente tava disposto a lutar, 

a insistir até conseguir o que queríamos. 

 

Não era sempre que eu ia naquela época trabalhava na Vilares e muitas vezes as 

reuniões eram na semana e não dava pra ir. Mas eu aparecia na semana na igreja, 

toda a semana. Ia na missa e muitas vezes nas preparações. Eu cheguei muitas 

vezes a falar nas ler a palavra nas celebrações. Você sabe que nas comunidades 

sempre tem um pessoal ajuda né. Eu ajudava a lavar a igreja, tudo isso. 

 

Eu não lembro desse sistema de cartas ai ta falado. Eu me lembro falava muitas 

coisas lá dava recados era muito usado nas quermesses nas festas tocava música. 

Era essas coisas todas ai. 

 

A igreja ajuda muito o povo minha mulher passou pelo clinico geral e foi 

encaminhada agora ta se tratando na Santa Casa. Você deve ter visto que tem 

muita coisa lá, tem advogado, tem um serviço para os moradores de rua. A Maria 

José, uma vizinha nossa passou por lá e fez a separação do marido por lá, acho que 

tem quase dois anos isso.  

 

Depois que eu me aposentei abri este bar, aqui nesse bairro é uma tranqüilidade, 

ninguém mexe com você não, você pode deixar sua moto lá onde você deixou que 

ninguém mexe não. Eu levo uma vida até boa, não que tudo seja perfeito, mas perto 

daquela época quando cheguei aqui, que tinha um monte de dificuldade, hoje eu 

levo uma vida boa. E eu na tenho mais idade pra fazer as estripulia daquela época 

não. A juventude de hoje você sabe, a moçada não ta fazendo nem por eles próprios 

que dirá pelos outros. Naquela época que cheguei em São Paulo com 21 anos não 

tinha pai pra me sustenta, não igual hoje a gente vê ai homem de 20 ano que não 

trabalha que não faz nada. Naquele tempo neguinho tinha que se virar senão não 

vivia não.  
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Eu não fui a escola quando pequeno não, foi ir aqui em São Paulo, mas não foi na 

igreja aqui não, foi lá na Vila Gilda, acho que no começo de 1970, era numa casa lá 

e era o pessoal da igreja que ensinava eu fiquei indo lá até apreende depois parei de 

ir . 

 

Lá tinha muita discussão a gente mais falava que ficava escrevendo mesmo acho 

que foi mais ou menos um ano que fiquei indo lá. E apreendi ó fico aqui no bar faço 

todas as contas e ninguém me engana não fico sempre de olho vivo por você sabe 

bar é bar sempre tem um querendo passar a perna. E as vezes nem é na maldade 

não é que acaba passando mesmo. Mas eu fico de olho.                                               

 

 

  


