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ALBERTI, Ana Aparecida Frabetti Valim. A comunicação popular na 
construção e preservação da memória das lutas populares no Brasil 
(décadas de 1970 e 1980). 2016. Dissertação (Mestrado em Comunicação 

Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, SP. 

 

RESUMO 

Nas décadas de 1970 e 1980 houve a eclosão de experiências 
comunicacionais populares, em todo Brasil, com vasta produção de materiais, 
especialmente arquivados pelos centros de documentação. Em sua maioria, 
criados e financiados por setores progressistas da Igreja Católica e 
Protestante. Entre eles, o Centro de Pastoral Vergueiro (CPV) e o Centro de 
Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI) que também 
tiveram importante papel na construção e preservação da memória das lutas 
populares no período de reorganização social, no contexto de distensão da 
ditadura militar. No entanto, tais acervos estão em iminente risco, por falta de 
investimento e vontade política. O que seria um prejuízo histórico e científico 
para movimentos sociais atuais e à pesquisa acadêmica. O objetivo do estudo 
é identificar a que se deve este desinteresse. A abordagem se dá pelo método 
da história oral e como técnicas de investigação adotamos a pesquisa 
bibliográfica, documental e a pesquisa de campo, por meio da entrevista em 
profundidade. A falta de uma política pública que garanta a preservação dos 
documentos é sinal de que no Brasil predomina uma cultura que não privilegia 
a memória, sobretudo das camadas empobrecidas da população. Além do que, 
a memória pode ser subversiva. Afinal tais documentos expressam a força da 
participação popular no processo de transformação social e podem despertar 
novas ações, o que não interessa aos grupos que estão no poder. 
 
Palavras chave: Comunicação popular. Movimentos populares. Memória. 
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(décadas de 1970 e 1980). 2016. Dissertação (Mestrado em Comunicação 
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RESUMEN 

En los años 1970 y 1980 hubo una proliferación de experiencias de 
comunicación populares en todo Brasil, con una extensiva producción de 
materiales, especialmente archivados por los centros de documentación. En su 
mayoría, creados y financiados por los sectores progresistas de la Iglesia 
Católica y Protestante. Entre ellos, el Centro de Pastoral Vergueiro (CPV) y el 
Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI), 
que también jugarón un papel importante en la construcción y la preservación 
de la memoria de las luchas populares, en el período de reorganización social, 
en el contexto de la distensión de la dictadura militar. Sin embargo, estas 
colecciones se encuentran en riesgo inminente debido a la falta de inversión y 
voluntad política. Lo que sería un prejuicio histórico y científico a los 
movimientos sociales actuales y a la investigación académica. El objetivo del 
estudio es identificar qué se debe este desinterés. El estudio es a través del 
método de la historia oral y como técnicas de investigación adoptamos la 
investigación bibliográfica, documental y de campo, a través de entrevista en 
profundidad. La falta de una política pública que garantiera la conservación de 
los documentos es una señal de que prevalece en Brasil una cultura que no 
favorece la memoria, especialmente la de los sectores pobres de la población. 
Y la memoria puede ser subversiva. Además, estos documentos expresan la 
fuerza de la participación popular en el proceso de transformación social y 
pueden despertar nuevas acciones, lo que no interesa  a los grupos en el 
poder. 

 
Palabras clave: Comunicación popular. Movimientos populares. Memoria. 
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ABSTRACT 

In the 1970s and 1980s there was the expantion of popular communication 
experiences throughout Brazil, with extensive production of materials, especially 
filed by documentation centers. Mostly created and financed by progressive 
sectors of the Catholic and Protestant Church. Among them Centro Pastoral 
Vergueiro (CPV) and Centro de Comunicação e Educação Popular de São 
Miguel Paulista (CEMI) which also played an important role in building and 
preserving memory of popular struggles in social reorganization period, in a 
decline scenario of military dictatorship. However, these files are at imminent 
risk due to lack of investment and political interests. What would be a historical 
and scientific prejudice to current social movements and academic research. 
The main objective of the study is to identify the reasons of this disinterest. The 
approach is through the method of oral history and as investigative techniques 
we adopted literature, documentary and field researches, through in-depth 
interview. The absence of public policy that ensures these documents 
preservation is a sign that prevails in Brazil a culture that do not focuses on 
memory, especially the impoverished sectors of population. Besides, memory 
can be subversive. After all these documents show the strength of popular 
participation in the process of social transformation and can stimulate new 
actions, what is not an interest of the most powerful groups. 

 

Key words: Popular communication. Popular movements. Memory.
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INTRODUÇÃO 
 
A proposta deste trabalho tem sua origem nas inquietações que passam 

a permear nossas reflexões, sobretudo após anos de atuação jornalística. Já 

se foram mais de 37 “na prática diária da inteligência e o exercício do caráter”, 

como define a profissão do jornalismo, Cláudio Abramo. Pelas circunstâncias 

da vida e opção pessoal enveredamos pelos caminhos da comunicação 

popular, que teve seu apogeu nas décadas de 1970 e 80, e que é tema da 

pesquisa que ora apresentamos nesta dissertação de mestrado.  

Depois de uma longa trajetória fazendo comunicação principalmente 

junto aos movimentos populares, pastorais, sindicatos, organizações não 

governamentais, fundações, tivemos a oportunidade de parar para rever e 

analisar, à luz dos conceitos teóricos, a comunicação que ajudamos a 

desenvolver. Buscar respostas a algumas perguntas, principalmente sobre a 

importância (ou não) daqueles materiais simples – boletins, folhetos, cartazetes 

etc – para a vida e conscientização dos envolvidos, naquela época.  

A comunicação que se desenvolveu, no referido período, no interior dos 

movimentos populares e operários e das comunidades eclesiais de base é 

impulsionada pela criação e atuação dos centros de documentação, 

financiados pela Igreja Católica e Protestante, como o Centro de Pastoral 

Vergueiro (CPV), posteriormente denominado Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro1, ainda em funcionamento, apesar das dificuldades e falta 

de recursos, e o extinto Centro de Comunicação e Educação Popular de São 

Miguel Paulista (CEMI). Experiências que apoiaram e assessoraram os 

movimentos populares e operários no fazer comunicação, naquele momento. 

Assim como, por meio de seus acervos, preservaram a história e a memória 

das lutas populares e dos trabalhadores travadas em um contexto de 

reorganização social e de distensão da ditadura militar no Brasil. 

Os centros surgem e se desenvolvem em um contexto de ebulição 

político-social-religioso e cultural do Brasil marcado por greves, passeatas, 

manifestações dos movimentos populares urbanos, ocupações de terras rurais 

                                                           
1Neste estudo adotaremos a primeira denominação: Centro de Pastoral Vergueiro, como era 
conhecida a entidade nos anos de 1970 e até o final dos 80.   
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e urbanas e pela implementação da Teologia da Libertação, por meio das 

Comunidades Eclesiais de Base.  

O CPV – Centro de Pastoral Vergueiro foi fundado em 1973, nos 

chamados “anos de chumbo” da ditadura militar, situado inicialmente à Rua 

Vergueiro, região sudeste de São Paulo. Voltado para setores de oposições 

sindicais urbanos e rurais, de São Paulo e de outros estados, pastorais, grupos 

de bairros, grupos de alfabetização e supletivo.  

O CEMI – Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel 

Paulista, na região episcopal de São Miguel Paulista, Arquidiocese de São 

Paulo, funcionou entre os anos de 1983 e 1992, responsável pela criação do 

Jornal Grita Povo e da Rádio do Povo, além de cursos de capacitação em 

comunicação e educação popular. 

Apesar da importância que tais centros tiveram na construção da história 

e da memória das lutas sociais, nos anos de 1970 e 80, e atualmente como 

referência de pesquisa histórica e acadêmica na área da comunicação popular, 

seus acervos estão em risco, por falta de investimentos financeiros e opção 

política. Do acervo do CEMI, desativado em 1992, resta muito pouco, já que 

não há informações atuais do paradeiro do conjunto dos documentos. O CPV 

mantém seu arquivo acomodado em condições precárias em uma garagem de 

um antigo prédio em São Paulo, e aguarda para ser doado a uma universidade, 

enquanto um pequeno grupo de voluntários tenta preservar e digitalizar os 

documentos, a duras penas. Até para garantir o acesso e disponibilização aos 

interessados. 

Entretanto, o que está em risco não são somente os originais, mas a 

memória das lutas recentes levadas pelos movimentos populares e operários, 

contadas por seus protagonistas em informativos, cartilhas, cartazes, jornais e 

boletins impressos, eslaides, fotos, audiovisuais e vídeos. O que entendemos, 

além de ser um prejuízo histórico, é científico, já que esses materiais 

expressam um modelo inovador de comunicação, resultado de um processo 

permeado pela participação dos envolvidos, conscientização, educação e 

organização popular, à luz da teoria dialógica de Paulo Freire.  

Diante dessa realidade, nosso estudo buscou respostas sobre a 

pergunta: qual a importância de se resgatar e preservar tais acervos e a quem 

interessa preservá-los? Além desta, outras questões nortearam a pesquisa: 



29 
 

Que fatores políticos, econômicos, sociais, religiosos e ideológicos contribuíram 

para o declínio das atividades, no caso do CPV, e do fechamento do CEMI? 

Qual a contribuição dos centros de documentação, e consequentemente da 

comunicação popular que ajudaram a desenvolver, na organização dos 

movimentos populares e sindicais, bem como no processo de 

redemocratização do país? 

Nesta perspectiva, o objetivo geral da pesquisa é identificar a que se 

deve a falta de investimento na preservação dos referidos acervos que trazem 

a memória das lutas populares recentes no país.  O que nos remete também a 

compreender os fatores que contribuíram para o declínio e descontinuidade 

das duas experiências comunicacionais.  

Além desse, a pesquisa tem como objetivos específicos discutir a 

contribuição da Igreja Católica, enquanto responsável pela criação dos centros 

de documentação, no contexto das práticas de comunicação popular 

desenvolvidas nas décadas de 1970 e 80. Assim como entender o papel dos 

profissionais de comunicação, que dinamizavam o funcionamento dos centros. 

E, finalmente, destacar as experiências e esforços de grupos de voluntários 

para a recuperação e preservação dos arquivos do CPV e do CEMI. 

Uma coisa é falar de uma experiência, outra é falar de si, de sua 

participação nessa experiência. Muito já se escreveu sobre a comunicação 

popular desenvolvida naquelas décadas no Brasil e na América Latina, mas o 

que dizem seus protagonistas? Levando-se em conta nossas inquietações 

sobre a importância dos materiais elaborados - a partir, no interior, e voltados 

aos movimentos -, para os envolvidos, optamos por entrevistar pessoas que 

participaram tanto do CPV como do CEMI: religiosos, militantes de movimentos 

populares e sindicais, membros de comunidades eclesiais de base, estudantes, 

profissionais de comunicação. 

Desse modo, adotamos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental 

e a pesquisa de campo por meio de entrevistas em profundidade como 

procedimentos metodológicos. A pesquisa bibliográfica supõe dois tipos de 

revisão de leitura – uma em que o investigador necessita para seu próprio 

consumo, ou seja, para ter clareza a respeito das principais questões teórico-

metodológicas referentes ao tema escolhido. E outra, que vai efetivamente 

integrar o relatório de pesquisa. “A produção do conhecimento [...] É uma 
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construção coletiva da comunidade científica, um processo continuado de 

busca, no qual cada nova investigação se insere [...]” (ALVES-MAZZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER, 1998, p.179). 

A pesquisa bibliográfica deu a sustentação teórica para a necessidade 

que tínhamos de referenciar nossa trajetória profissional, como citamos no 

início.  

Já, a pesquisa documental, de acordo com Sonia Virgínia Moreira (2006, 

p.270), é utilizada no resgate da história seja de meios de comunicação, ou 

personagens e períodos. Tendo como fontes mais comuns dados ou 

informação já reunidos e organizados (MOREIRA, 2006, p.272). Entre estas, a 

mídia impressa - jornais, catálogo, revistas, boletins – e a eletrônica (gravações 

digitais ou magnéticas de áudio e imagem e de som e vídeo). A análise 

documental compreende a identificação, verificação e a apreciação de 

documentos para um fim determinado. Sendo qualitativa, na maioria das vezes, 

ela “verifica o teor, o conteúdo do material selecionado para análise” 

(MOREIRA, 2006, p.272).  

A nosso ver a pesquisa documental é de fundamental importância no 

processo de reconstrução da história e da memória coletiva porque permite o 

diálogo entre documentos. Bem como entre o que fala o entrevistado e os 

documentos da época em que ele se situa, daí nossa opção pela entrevista do 

tipo história oral, envolvendo personagens que vivenciaram as experiências do 

CPV e CEMI. 

Por enquanto tivemos o privilégio de poder ainda realizar uma pesquisa 

documental junto ao acervo do CPV e do que restou do CEMI. Até quando 

esse acesso será garantido só a história dirá. Porque sua preservação e 

disponibilização dependem de vontade política, coisa rara em nossos dias.  

Com base na história oral e por meio da entrevista em profundidade2 

pretendemos recuperar o vivido, conforme concebido e interpretado por quem 

viveu. Segundo Verena Alberti (2013, p.24) a história oral é um método que 

privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram ou 

testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo. A entrevista 

                                                           
2 A entrevista em profundidade é uma técnica qualitativa que explora um assunto a partir da 
busca de informações, percepções e experiências de entrevistados para serem analisadas e 
apresentadas de forma estruturada (DUARTE, 2006, p.62). 
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“documenta uma visão do passado” Trata-se de “[...] procurar compreender a 

sociedade através do indivíduo que nela viveu; de estabelecer relações entre o 

geral e o particular mediante a análise comparativa de diferentes testemunhos”, 

bem como, “tomar as formas como o passado é apreendido e interpretado por 

indivíduos e grupos como dado objetivo para compreender suas ações” 

(ALBERTI, 2013, p.26).  

A história oral se mostrou como recurso considerado “´uma outra 

história´, ou ´contra-história´, ou ainda ´história vista de baixo´ [...] elemento 

que vem adquirindo sentido no rol dos registros e estudos dos silenciados e 

dos excluídos dos mecanismos de registros da história” (MEIHY, 2000, p.44).  

De acordo com Teresa Haguette (2005, p.97), a história oral pode 

abarcar dois tipos de entrevistas: a biográfica e a temática. No primeiro, 

incluem-se os personagens que ao longo de suas vidas desempenharam papel 

relevante, seja na política, nas artes, economia ou administração. Já, a 

temática é pertinente àqueles atores cuja vinculação ao objeto da entrevista se 

limita a uma participação mais restrita. Para este estudo utilizaremos os dois 

tipos. 

Realizamos entrevistas em profundidade com 19 pessoas (dez do CEMI 

e nove do CPV). A entrevista, segundo Haghette (2005, p.95), é uma técnica 

de coleta de dados baseada no depoimento oral, gravado e obtido por meio da 

interação entre o pesquisador e o entrevistado. Este último, “ator social ou 

testemunha de acontecimentos relevantes para a compreensão da sociedade 

[...] que tem por finalidade o preenchimento de lacunas existentes nos 

documentos escritos”, ou não. Como afirma a autora, ainda é novo o uso 

frequente desta técnica para gravar “não apenas lembranças do passado, mas 

as reflexões e opiniões daqueles cujas vidas estão ainda comprometidas com 

atividades públicas” (HAGHETTE, 2005, p.93). 

A seleção dos entrevistados se orientou por critérios como: envolvimento 

da pessoa na criação e ou ações nos referidos centros de documentação; 

participação nos movimentos sociais e de trabalhadores e comunidades 

eclesiais da época que recebiam apoio de tais centros na elaboração de 

materiais de comunicação; líderes comunitários e operários que participaram 

diretamente na elaboração dos produtos comunicacionais; profissionais que 



32 
 

assessoraram as experiências e a elaboração de materiais e envolvimento na 

preservação dos acervos.  

Algumas questões orientaram os depoimentos: dados biográficos, 

militância nos movimentos e na Igreja, visão política; participação nas 

experiências; importância da atuação dos centros de documentação junto aos 

movimentos, no referido período histórico; participação no fazer comunicação 

popular na época e como vê hoje; importância de se preservar os acervos.  

      Questões que nos levaram também a definir diferentes categorias por 

temas para melhor aproveitamento das falas – Contexto histórico (dados 

biográficos/movimentos/comunidades de origem; Igreja); Centros de 

documentação (participação do entrevistado, atuação e declínio da 

organização; inserção nos movimentos e comunidades); Acervo (como se 

constitui; sua importância para os movimentos/comunidades; dificuldades para 

preservá-lo; iniciativas/projetos para preservação); Comunicação popular 

(importância dos centros na produção/elaboração dos materiais; participação 

dos envolvidos nesse processo; como se dá o processo; inserção dos 

materiais). 

Tal procedimento nos possibilitou traçar, a partir das memórias 

individuais dos entrevistados, a atuação e importância dos centros de 

documentação e comunicação popular junto aos movimentos sociais e 

comunidades; o processo de participação dos envolvidos, a contribuição dos 

materiais nas lutas sociais por moradia, saúde, salário, participação política; o 

papel dos profissionais e assessores; as conquistas e entraves; as causas da 

descontinuidade de tais experiências; os desafios e os esforços para a 

preservação dos acervos. 

 Com o resgate de experiências comunicacionais populares como o 

CEMI e o CPV, sobretudo em sua perspectiva de transformação social, 

participação e construção da cidadania, pretendemos, sobretudo fortalecer a 

importância da preservação, divulgação e disponibilização dos acervos, como 

memória viva e referência histórica e empírica para os movimentos sociais. 

Entendendo memória não como algo do passado, mas empenhada e integrada 

com o presente, no sentido de novas reformulações, ações e criações.  

Assim como referência para as novas gerações de profissionais da 

comunicação, visando a valorização de princípios de cidadania, participação 
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ativa e interação social no fazer comunicativo, e para a criação de novas 

práticas comunicacionais populares e comunitárias. Consideramos ser também 

uma contribuição para o processo de democratização dos meios de 

comunicação, um grande desafio que se impõe nos dias atuais. 

A dissertação se apresenta em três capítulos. O primeiro intitulado: 

Centros de documentação: guardiães da história e memória das lutas 

populares e da comunicação popular faz um resgate histórico do Centro de 

Pastoral Vergueiro (CPV), e do Centro de Comunicação e Educação Popular 

de São Miguel Paulista (CEMI). Espaços importantes de produção, 

arquivamento e preservação dos materiais elaborados nos grupos de base e 

movimentos populares e de trabalhadores. Traça o cenário político, social e 

eclesial em que os centros são criados e se desenvolvem, suas produções, 

embates políticos e ideológicos, atuação e declínio. 

 O segundo capítulo: A comunicação popular que emerge do “povo” 

aprofunda os aspectos teóricos que nortearam o estudo, tendo como conceito-

chave a comunicação popular desenvolvida no âmbito dos movimentos 

populares e comunidades eclesiais de base, sobretudo nas décadas de 1970 e 

80.  Apresentamos o pensamento de autores como Paulo Freire, Juan Diaz 

Bordenave, Luis Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Simpson Grimberg, Luiz 

Gonzaga Motta, Cicilia Peruzzo, Regina Festa, Joana Puntel, entre outros. 

Aprofunda também o conceito de movimento popular, a partir da visão de 

autores como Maria da Glória Gohn, Eder Sader, Christa Berger, Manuel 

Castells, Miguel Arroyo, entre outros.  

O terceiro e último capítulo: Centros de documentação: lugares de 

memória. A quem interessa os acervos? traz reflexões de autores como Jaques 

Le Goff, Maurice Halbawachs, Pierre Nora, Michael Pollak, em torno do 

conceito de memória. Memória que se perpetua, ou deveria se perpetuar, nos 

acervos do CPV e do CEMI, de uma história recente das lutas populares no 

Brasil. Memória que está em risco de ser perdida diante da indiferença do 

poder público, da igreja, dos sindicatos e movimentos organizados, apesar dos 

esforços de grupos e militantes voluntários.  

Os depoimentos dos atores sociais do CPV e do CEMI permeiam os três 

capítulos, propiciando um diálogo entre o que pensam e viveram, os conceitos 

teóricos e os documentos pesquisados.  
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CAPÍTULO I - CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO: GUARDIÃES DA 
HISTÓRIA E MEMÓRIA DAS LUTAS POPULARES E DA COMUNICAÇÃO 
POPULAR (décadas de 1970 e 80) 
 

A memória dos pobres jamais será a memória 

dos grupos dominantes (ALVES, 1986, p.144). 

 

A trajetória dos centros de documentação, em sua maioria, financiados e 

mantidos por setores progressistas da Igreja Católica e da Protestante, e que 

surgem nas décadas de 1970 e 80, no Brasil, se confunde com o 

desenvolvimento da comunicação popular, no período. Neste trabalho 

enfocaremos duas experiências ligadas à Igreja Católica: o Centro de Pastoral 

Vergueiro (CPV), posteriormente denominado Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro, fundado em 1973, ainda ativo, e o Centro de 

Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI), que é 

oficializado em 1983 e teve suas atividades encerradas em 1992.  

Experiências que, como tantas outras, nortearam, difundiram e 

alimentaram os diversos movimentos no fazer comunicativo, registrando suas 

ações, coletando e preservando materiais produzidos, com a participação 

direta dos envolvidos, ou a eles voltados. Comunicação que se elaborava na 

perspectiva da transformação político-social, a partir da luta por demandas 

sociais, que se davam nas fábricas e nos sindicatos; nos grupos e 

comunidades pastorais, e nos movimentos populares. 

A atuação dos referidos centros se dá em um contexto de ebulição 

político-social-religioso e cultural do Brasil marcado pela negação à ditadura 

militar, greves, sobretudo de trabalhadores metalúrgicos, passeatas, 

manifestações dos movimentos populares urbanos, ocupações de terras rurais 

e urbanas, implementação da Teologia da Libertação por meio das 

Comunidades Eclesiais de Base, termos que detalharemos mais adiante.  

Neste contexto, a rede articulada e dinâmica de entidades voltadas para 

a comunicação e educação popular, na qual se situa o CPV e o CEMI, para 

além da função que a denominação de entidade de apoio e assessoria aos 

movimentos sindicais e populares lhe sugere, “deve ser pensada como 
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dimensão ativa das formas de organização e luta daqueles sujeitos sociais” 

(CRUZ, 2013, p.9). 

Assim, entendemos que tanto os centros de documentação, como a 

própria comunicação elaborada no âmbito dos movimentos e comunidades 

eclesiais, tiveram importante papel na construção da história e preservação da 

memória das lutas populares e dos trabalhadores, no período de “distensão” da 

ditadura militar e “abertura” política, e de reorganização social, nos anos de 

1970 e 80. Contribuindo também no processo de redemocratização do país e 

na formação de uma nova identidade política e social, temas que também 

abordaremos. 

Para este e demais capítulos, além de informações colhidas na 

bibliografia e em documentos, apresentamos falas de entrevistados que 

protagonizaram as experiências do CPV e do CEMI, em diferentes momentos e 

circunstâncias, enquanto operários, militantes de movimentos populares e de 

trabalhadores, membros de comunidades de base da Igreja Católica, 

estudantes, profissionais e religiosos.  

Procuramos resgatar a participação e entendimento de cada um no que 

se refere à atuação e importância de tais centros de documentação junto aos 

movimentos e grupos de base, naquele período histórico, bem como no fazer 

comunicação popular. As entrevistas em sua íntegra, suprimindo-se partes por 

questões de mérito pessoal, podem ser conferidas nos Anexos e esperamos 

que possam ser também fontes em potencial para futuras pesquisas, já que 

além da história oral temática, com foco naquele modelo comunicacional,  

trazem histórias de vida e militância dos envolvidos. 

Neste sentido, por meio da história oral e da memória individual desses 

protagonistas, pretendemos recuperar o vivido conforme concebido e 

interpretado por quem viveu. Registro que, segundo Verena Alberti (2013, 

p.33), embora traga uma visão de mundo e acontecimentos individual, se 

constitui também em um elemento indispensável para a compreensão do seu 

grupo social, sua geração, seu país e da humanidade como um todo.  

 
1. Cenário político e eclesial  

Ao propormos estudar a comunicação popular, a partir das referidas 

experiências comunicacionais criadas por setores progressistas da Igreja 



37 
 

Católica, nas décadas de 1970 e 80, faz-se necessário retomar o contexto 

político-social e eclesiástico em que tais produções surgiram, bem como do 

período anterior que será base de sua configuração. 

O golpe militar de 1964 no Brasil interrompeu o rápido crescimento das 

lutas populares e sindicais, desencadeadas nos anos de 1962, 63 e 64, no 

campo e na cidade, pró “Reformas de Base”, propostas pelo governo de João 

Goulart. O regime ditatorial que se instalou, com atos institucionais, decretos, 

cassações, censura à liberdade de expressão, proibições, prisões, torturas, 

desaparecimentos e assassinatos, praticamente paralisou os movimentos 

populares de denúncia, reivindicações, resistência, restando uma única forma 

de oposição, a clandestina (BRASIL, 1985, p.62).  

Em 1974, portanto um ano após a criação do CPV, o general Ernesto 

Geisel, indicado por seu antecessor Garrastazu Médici, que conduziu os 

chamados “anos de chumbo” do regime militar, é eleito presidente da 

República pelo Colégio Eleitoral e inicia o denominado período de “distensão 

lenta, gradual” da ditadura militar e do início de uma “abertura” política. No 

entanto, o termo distensão vai na contramão do saldo repressivo deste 

governo, que se prolongou até 1979, durante o qual 39 opositores 

desapareceram, 42 foram mortos pela repressão, além do fechamento do 

Congresso Nacional por 15 dias (NAPOLITANO, 2014, p.234).  

No âmbito da Igreja Católica, documentos da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB) dão conta da mudança da postura eclesial em um 

intervalo de nove anos. Em maio de 1964, a entidade saudou o golpe militar em 

sua Declaração da CNBB sobre a situação Nacional, distribuída a 2 de junho 

do mesmo ano, dando “[...] graças a Deus, que atendeu às orações de 

brasileiros e nos livrou do perigo comunista, agradecemos aos  militares 

[...]”(CASTRO; CARTA; PEREIRA, 1984, p.325). 

Em 1973, nove anos depois, bispos brasileiros alertavam para as 

consequências do milagre brasileiro, como ficou conhecida a política 

econômica desenvolvimentista implantada pelo regime militar, entre 1968 e 

1973. No documento, de maio de 1973, denominado Eu Ouvi os Clamores do 

meu Povo3, os líderes católicos denunciavam que “No rastro do milagre ficou o 

                                                           
3 Trata-se de uma carta pastoral coletiva, assinada por bispos e superiores religiosos do 
Nordeste. Entre eles: de Pernambuco: Dom Helder Câmara e Dom Lamartine, da Arquidiocese 
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empobrecimento relativo e absoluto do povo [...] a concentração de renda é a 

demonstração mais clara da opressão e da injustiça [...]“ (CASTRO; CARTA; 

PEREIRA, 1984, p.325). 

A exemplo deste, outros documentos foram publicados pouco antes ou 

pouco depois, no Brasil de “tempos de chumbo”, sob o mais brutal dos 

governos militares, o do presidente Médici (1969-1973). Em 12 de novembro de 

1971, veio a público a carta pastoral do então padre Pedro Casaldáliga, dias 

depois ordenado bispo de São Félix do Araguaia (MT), intitulada “Uma Igreja 

da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social”. Época em 

que também apareceu o documento “Y-Juca Pirama o Índio, aquele que deve 

morrer”, datado de 1974 e assinado pelos bispos da região Extremo-Oeste do 

Brasil, entre os quais Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduíno, com 

denúncias de invasões e gradativa usurpação das terras dos índios (CALADO, 

2013). Documento que veio a ser a primeira publicação oficial do CPV. 

Tais posições contraditórias expressam a existência de uma divisão no 

seio da hierarquia da Igreja Católica - entre bispos da ala conservadora e 

aqueles ligados aos setores mais progressistas - no que se refere ao contexto 

político da época.  Portanto, ao analisarmos a Igreja não se deve considerá-la 

um bloco monolítico. Herbert de Souza (1982, p.25-26) afirma que nela existem 

três tipos de tendências, “que vivem permanentemente em luta [...] resultado 

das contradições existentes na própria sociedade [...] A conservadora, a liberal 

e a democrática” (SOUZA, 1982, p.25). 

A primeira está totalmente em função da ordem conservadora, do status 

quo; a liberal é que tem compromisso com certos princípios, como o de justiça 

social, por exemplo. A terceira vertente, a democrática, se baseia, segundo o 

                                                                                                                                                                          
de Olinda e Recife; Dom Severino Mariano de Aguiar, da Diocese de Pesqueira; Dom 
Francisco Austregésilo de Mesquita, da Diocese de Afogados da Ingazeira;do Maranhão: Dom 
João da Motta e Albuquerque e Dom Manoel Edmilson da Cruz, arcebispo e biso auxiliar da 
Arquidiocese de São Luís; Dom Rino Carlesi, da Diocese de Balsas; Dom Pascasio Rettler, da 
Diocese de Bacabal; e Dom Francisco Hélio Campo, de Viana; da Paraíba: Dom José Maria 
Pires, da Arquidiocese da Paraíba, e Dom Manoel Pereira Costa, da Diocese de Campina 
Grande; do Ceará: Dom Antônio Batista Fragoso, bispo de Crateús;de Sergipe: Dom José 
Brandão de Castro, da Diocese de Propriá. Entre os superiores religiosos: Frei Walfrido Mohn, 
provincial dos Franciscanos de Recife; Pe. Hidenburgo Santana, provincial dos Jesuítas do 
Nordeste, Recife; Pe. Gabriel Hofstede, provincial dos Redentoristas, Recife; Dom Timóteo 
Amoroso Anastácio, Abade do Mosteiro de São Bento, Bahia; e Pe. Tarcisio Botturi, vice 
provincial dos Jesuítas da Bahia (CALADO, 2013). 
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autor (1982, p.26), em dois princípios básicos, quais sejam a igualdade e a 

participação. “Igualdade nas relações econômicas, sociais, políticas e culturais, 

e participação de todos na luta por essas igualdades” (SOUZA, 1982, p.26). 

Neste sentido, não obstante a mudança de posição da hierarquia 

eclesiástica, diante dos acontecimentos históricos do país, desde os anos de 

1950 e 60 a igreja já vinha dividida, entre visões diferenciadas da teologia e da 

prática pastoral. Sobretudo dada a participação crescente dos leigos e sua 

inserção no mundo, bem como de clérigos, comprometidos com movimentos 

de transformação social como o Movimento de Educação de Base (MEB), 

Movimento Popular de Cultura (MPC) do Recife, Campanha de Educação 

Popular (CEPLAR) da Paraíba, com destaque para a experiência 

alfabetizadora de Paulo Freire, com forte presença de cristãos (ROSSI, 2007, 

p.26-29). 

A participação dos leigos na Igreja e sua inserção, enquanto cristãos, no 

mundo, à revelia dos grupos conservadores, foi acentuada pelo Concílio 

Vaticano II, reunião de bispos de todo o mundo, convocado pelo papa João 

XXIII, e realizado em Roma, de outubro de 1962 a dezembro de 1965, “para 

deliberar sobre assuntos de doutrina e da missão da Igreja no mundo [...]” 

(PUNTEL, 1994, p.44).  

Inserção que se dava por meio de grupos como a Ação Católica 

Brasileira (ACB)4, e seus setores especializados: Juventude Operária Católica 

                                                           
4 A Ação Católica Brasileira (ACB) foi fundada oficialmente, em 1935, pelo Cardeal do Rio de 
Janeiro, D. Sebastião Leme (1882-1942), inspirada na Ação Católica que nasceu oficialmente 
com o papa Pio XI, a 23/12/1922, cujo pontificado foi marcado pelo período pós-guerra que 
abalou o mundo ocidental. Período de profundas transformações econômicas, políticas e 
sociais, de desenvolvimento do capitalismo, com o avanço das indústrias e a urbanização das 
cidades e pela marginalização da classe operária e o crescimento da pobreza, que possibilitou 
o avanço das ideias socialistas e comunistas. Mudanças que repercutem na Igreja Católica e 
que a leva a reordenar a sua prática pastoral através de uma ação social que a aproxime das 
classes mais oprimidas da sociedade da época. Era preciso trazer as pessoas afastadas da 
religião para Cristo, e com o objetivo de converter a Igreja busca refazer o seu discurso e a sua 
ação, de modo a assegurar a confiança dos descrentes. Assim, a Ação Católica se configura 
como „união de forças católicas organizadas para a afirmação, difusão, atuação e defesa dos 
princípios católicos na vida individual, familiar e social‟, mas sempre distinta da política 
partidária, pois a atividade dos católicos organizados não é uma ação política, mas religiosa∙. 
No Brasil, inicialmente, o papel da ACB foi a defesa dos valores e princípios cristãos por parte 
dos leigos católicos no campo da atuação política. Neste sentido, ela teve o mérito de levar a 
doutrina social da Igreja às escolas, às universidades, às fábricas, aos meios de comunicação, 
aos sindicatos, e estimular a criação de inúmeros outros movimentos sociais de inspiração 
cristã (SOUZA, 2006, p. 41-45).  
Em 1948, a ACB abandona o modelo tradicional italiano, formulado por Pio XI, que dividia seus 
participantes entre os ramos masculino e feminino, e adota o francês, que os separa por 
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(JOC),  Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC) 

- dos estudantes secundaristas, Juventude Universitária Católica (JUC) e 

Juventude Independente Católica (JIC) que agrupava os que não se 

encaixavam nas outras categorias (SALEM, 1981, p.22). 

É o que confirma o depoimento de Waldemar Rossi5, participante do 

CPV e um dos entrevistados pela autora. Vindo de uma família católica, da 

cidade de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, interior paulista, e membro 

da Congregação Mariana, grupo tradicional da igreja, aos 22 anos teve o 

primeiro contato com uma visão mais ampla de igreja. Foi em 1955, durante um 

dia de formação assessorado pelo então promotor público local, Plínio de 

Arruda Sampaio, que falava sobre o papel do cristão no mundo moderno e que 

o convidou a participar da Ação Católica.  

“Isso começou a mexer na minha cabeça e depois com os debates a 

coisa explodiu”, lembra Rossi, no mesmo depoimento. O que o levou, 

posteriormente, após conhecer a Juventude Operária Católica (JOC), a iniciar o 

trabalho na organização de pequenos grupos de jovens operários na cidade e 

depois na capital, e que marcou toda sua trajetória de luta e comprometimento 

que continua até nos dias atuais. Passando por sua participação na criação da 

Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSMP)6, da Pastoral Operária, 

                                                                                                                                                                          
classes e categorias sociais. Organizada para os leigos, mas vinculada diretamente à 
hierarquia, a ACB vai ter um papel de fundamental importância na renovação da Igreja Católica 
brasileira (SALEM, 1981, p.21-22). 
 
5Este os demais depoimentos que integram esta dissertação serão devidamente detalhados em 
nota de roda pé, apresentado o perfil do entrevistado e a data da realização da entrevista. 
Waldemar Rossi, embora não tenha participado diretamente da criação do CPV, atuou em 
consonância com o centro desde os seus primórdios. Participou da coordenação da Juventude 
Operária Católica, da criação da Oposição Metalúrgica de São Paulo, Pastoral Operária, 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Partido dos Trabalhadores (PT). Hoje, metalúrgico 
aposentado, faz parte da coordenação da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo e é 
militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Entrevista concedida à autora em 
28/11/2014. 
 
6A OSMSP tem suas raízes em algumas experiências realizadas em fábricas na região 
Metropolitana da Grande São Paulo, a partir de 1961. Fruto de uma análise do movimento 
sindical brasileiro, decidiu-se pela formação de núcleos dentro da fábrica buscando aglutinar 
operários dispostos a debater problemas ocorridos nas empresas. E assim, buscar possíveis 
saídas para conquistar reivindicações e organizar o maior número possível de trabalhadores 
para ampliar a luta. Por meio de discussões e lutas, um dos objetivos centrais era desenvolver 
a consciência de classe entre os operários 
<http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/lidas/historia.htm>. Segundo Rossi, na entrevista à 
autora, é em 1967 que a Oposição se consolida, com a formação de uma chapa, encabeçada 
por ele, em oposição aos interventores que estavam a serviço dos militares no Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, considerado o maior e mais importante do Brasil e da América 

http://www.iiep.org.br/sistema/arquivos/lidas/historia.htm%3e.%20Segundo
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do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV), como membro da Comissão de Justiça 

e Paz da Arquidiocese de São Paulo; na fundação da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), na formação do Partido dos Trabalhadores (PT), e 

inclusive a representar os trabalhadores brasileiros, no estádio do Morumbi, por 

ocasião da visita do papa João Paulo II ao Brasil, em 1980. 

As ideias que passaram a mexer com sua cabeça, apresentadas na fala 

do promotor, conta Rossi, na mesma entrevista, tinham como base as 

encíclicas Rerum Novarum, em português Das Coisas Novas, e a 

Quadragesimo Anno. A primeira escrita pelo papa Leão XIII e promulgada a 15 

de maio de 1891, sobre as condições dos operários durante a revolução 

industrial do século XIX. A segunda, por Pio XI, o papa da Ação Católica, 

promulgada a 15 de maio de 1931, por ocasião do 40º aniversário da Rerum 

Novarum, no contexto da Grande Depressão de 1929. 

 “A vivência do Evangelho no contato com o outro onde ele é explorado, 

onde ele vive, e não dentro da igreja”, explica Rossi, em seu depoimento, era a 

tônica da Juventude Operária Católica (JOC), que se guiava pelo método ver, 

julgar e agir, implantado pelo cardeal Joseph Cardijn, fundador da JOC, em 

1912, e usado para a análise da realidade com jovens trabalhadores da 

Bélgica. Método que lhes permitia discutir o papel do cristão em seu mundo do 

trabalho (Ver), a partir da Bíblia (Julgar), e buscar soluções e saídas para seus 

problemas (Agir).  

Nesta perspectiva, militantes dos vários setores da Ação Católica 

ingressavam nas atividades sindicais e lutas populares. Os jovens da 

Juventude Agrária Católica, inseridos nas ações sindicais rurais, por exemplo, 

colaboraram, como já dissemos, para o desenvolvimento do Movimento de 

Educação de Base (MEB)7, inspirado por Paulo Freire, que também foi militante 

da Ação Católica. Os operários da Juventude Operária Católica e da Ação 

Católica Operária, que agrupava os operários adultos e antigos jocistas, 

                                                                                                                                                                          
Latina. Na década de 1980, a OSMSP passou a se chamar MOSMSP (Movimento de Oposição 
Sindical Metalúrgica de São Paulo). 
 
7 O MEB foi fundado em 1961, como resultado da experiência acumulada de técnicas de 
trabalho em grupo, com o método ver, julgar e agir da Ação Católica Brasileira no fim dos anos 
de 1950 e início de 60, e adota uma linha de “educar para transformar”.  Idealizado por Dom 
Eugênio Sales, então bispo de Natal/RN, que em 1949 deu início a uma experiência de 
educação radiofônica, a partir de outra experiência levada por Padre Salcedo, da Colômbia. 
Ampliando-se também para Aracaju/SE (SALEM, 1981, pp.24-25). 
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integravam o movimento sindical operário. Da Juventude Universitária Católica 

e Juventude Estudantil Católica surge a Ação Popular (AP)8, em 1962, 

movimento político-partidário, que teve Herbert de Souza, o Betinho, como 

idealizador (ROSSI, 2007, p.26-27). 

Os jucistas atuam lado a lado de militantes comunistas e demais forças 

da esquerda, “na medida que seus interesses imediatos coincidem” (SALEM, 

1981, p.25), por exemplo, na defesa do ensino público e gratuito, o que divergia 

frontalmente do episcopado que insistia nas escolas religiosas e pagas. Como 

argumenta a autora (1981, p.25), os militantes da Juventude Universitária 

Católica descobrem que o marxismo não se tratava da “encarnação do diabo”, 

como queria impor a hierarquia da igreja, mas de um método de análise da 

realidade, de uma filosofia “passíveis de discussão e, até, de incorporação 

parcial pelos cristãos” (SALEM, 1981, p.25). 

Com o golpe militar, em 1964, houve prisão ou perseguição de milhares 

de militantes, sobretudo da JUC e católicos em geral, sem que a CNBB se 

pronunciasse, salvo alguns bispos como Dom Helder Câmara, que também foi 

vítima da repressão militar, tendo sua casa, em Recife, invadida por 

contingentes do exército. Apenas a JOC e a Ação Católica Operária 

sobreviveram em alguns estados, mas bastante débeis.  

A prisão de Waldemar Rossi, como ele lembra na entrevista à autora, 

ocorreu em 1974, com outros companheiros da Oposição Metalúrgica, quando 

foram levados para o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Onde 

foi torturado e detido por “quatro meses e oito dias”, sendo posteriormente solto 

e somente quatro anos depois absolvido, por falta de provas. A acusação era 

                                                           
 
8 A Ação Popular (AP) era composta por cristãos progressistas ligados à Ação Católica 
Brasileira (ACB), sobretudo da Juventude Universitária Católica (JUC), com a proposta de lutar 
por uma sociedade justa, condenando tanto o capitalismo quanto os países socialistas 
existentes. Definindo-se em um primeiro momento como movimento político e não partido, 
inspirado em ideias humanistas de Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, Mounert e Padre 
Louis-Joseph Lebret. A organização controlou sucessivas direções da União Nacional dos 
Estudantes (UNE). Com o golpe de 1964 seus militantes enfrentam a repressão, prisões e 
exílio. Nos anos seguintes se reorganiza e redefine seus princípios políticos e filosóficos e se 
caracteriza como uma organização maoísta. Na prática, não chegou a envolver-se em ações 
de guerrilha. O espírito da Revolução Cultural Chinesa de Mao Tsé-Tung levou os militantes da 
AP a se deslocarem para os trabalhos em fábricas, ou para o meio rural, na tentativa de 
transformar sua composição social, marcadamente de classe média. Entre 1972 e 1973, se 
funde com o PC do B, o que dividiu as lideranças. Entre 1973 e 74 a organização sofre mais 
uma vez duros golpes dos órgãos de segurança, com alguns de seus membros presos, mortos 
e desaparecidos (BRASIL, 1985, p.100-102). 
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de que eles teriam participação no Movimento Popular de Libertação (MPL), 

ligado a Miguel Arraes, governador pernambucano cassado e exilado pela 

ditadura militar.  

Em seu depoimento, Rossi lembra que a proposta era a criação de um 

movimento de conscientização dos trabalhadores e de educação política. Para 

isso, representantes de várias entidades se reuniam em um escritório no centro 

de São Paulo. Entre eles, pessoas ligadas a Miguel Arraes, outras ao Partido 

Comunista, à Ação Popular, entidades de comunicação social e educação 

popular. Um deles, embora tivesse sido avisado de que estava sendo vigiado 

pela polícia, insistiu em aparecer no escritório. Foi seguido e preso e, ao ser 

interrogado, informou inclusive onde o grupo da Oposição Metalúrgica se 

reunia, na igreja São João do Brás. Antes de começar a missa os policiais, 

comandados pelo temível delegado Sérgio Paranhos Fleury, “nos cercaram e 

fomos levados para o DOPS”. 

Há certa unanimidade nos setores da Igreja em reconhecer a importante 

contribuição dos grupos da Ação Católica na formação da chamada Igreja 

Popular, que se desenvolve, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, inspirada 

na Teologia da Libertação9, no período de “distensão” e “abertura” da ditadura 

militar no Brasil (SALEM, 1981, p.28). Vertente essa que contribuirá também e 

criará condições para o desenvolvimento da comunicação popular. 

Os movimentos populares da década de 1960, ligados ou não à Igreja, 

mas com a participação ativa de cristãos, duramente reprimidos após o golpe 

de 1964, como lembra Regina Festa (1986, p.18), ressurgem lentamente, com 

outras características após 1970. Neste processo, muitos dos militantes dos 

movimentos de cultura e educação popular dos anos 60 se integram na tarefa 

de trabalho de base. Segundo a autora (1986, p.18) porque: 
O golpe havia mostrado que não bastava realizar trabalho de 
massa. Era preciso conscientizar as classes trabalhadoras 
brasileiras, um trabalho lento, de formiga, que ampliava os 
ensinamentos da etapa anterior e assimilava, com outras 

                                                           
9A Teologia da Libertação tem sua origem no Concílio Vaticano II, mas sua primeira aparição 
pública foi na Conferência de Chimbote, no Peru, em 1968, ocasião em que o dominicano 
peruano, Gustavo Gutierrez apresentou as linhas do pensamento teológico latino-americano, 
que propunha a necessidade de articular a teologia com o contexto socioeconômico e político 
da América Latina (PUNTEL, 1994, p.75). É uma reflexão crítica da práxis sobre a fé, uma 
teologia militante, que utiliza como fator de racionalidade, o da análise e o da transformação da 
história (RICHARD, 1982, p.22). 
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características, a proposta de Paulo Freire aliada aos 
ensinamentos de Gramsci (FESTA, 1986, p.18). 
 

Assim, muitos dos antigos militantes, inclusive não-cristãos, que 

conseguiram permanecer no país passaram a trabalhar com a igreja. Já que 

com a repressão crescente do regime militar e o consequente 

desmantelamento de partidos e organizações de esquerda, ela se configurou 

como espaço fértil de reflexão e reconstrução tanto dos movimentos populares 

como dos trabalhadores e das lutas sociais em geral (FESTA, 1986, p.18). 

Os anos de 1970 e 80 registraram também uma expansão das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)10, ao mesmo tempo em que a Igreja 

Católica cria as chamadas pastorais sociais: Pastoral Operária, a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

Regina Festa (1986, p.19) ressalta a importância das CEBs no que se 

refere à comunicação popular, “por sua constituição que privilegiava a fala, a 

relação interpessoal, a formação de seus participantes a partir da convivência 

fraterna e cotidiana“, constituindo-se no “maior espaço de comunicação, 

hominização como dizia Paulo Freire” (FESTA, 1986, p.19). 

A autora (1986, p.19) destaca a rica interação entre educação, cultura e 

comunicação popular que se dá no interior dessas comunidades, “a partir do 

resgate popular das próprias experiências, da formação de seus participantes e 

dos instrumentos de comunicação utilizados para apoiar esse processo” 

(FESTA, 1986, p.19). 

Pelo método ver, julgar e agir, como já dissemos implantado pelo 

cardeal Joseph Cardijn, fundador da Juventude Operária Católica, em 1912, na 

Bélgica, os participantes das CEBs discutem os problemas da vida, da 

comunidade - religiosos, sociais e políticos, numa “junção fé e vida”, 

representando assim a palavra dos oprimidos na sociedade. Palavra que se 

expressa na produção de materiais e que configura uma rede de comunicação 

                                                           
10As CEBs são pequenos grupos integrados por leigos cristãos, organizados em torno da 
paróquia, no setor urbano, ou capela, no rural e vinculam-se diretamente ao serviço libertador 
do próximo, nos mutirões, campanhas, lutas por melhorias no bairro, atividades sindicais, 
denúncias, defesa dos direitos humanos (BETTO, 1986, p.99-100). Neste sentido, as CEBs 
funcionam como núcleos de articulação e motivação de militantes cristãos que atuam nos 
movimentos populares e nas organizações operárias de base [...] na linha do compromisso 
evangélico com a libertação dos oprimidos [...] São espaços de animação da vida em sua 
totalidade, à luz da fé (BETTO, 1979, p.17-18).  
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popular, com boletins diocesanos, folhetos litúrgicos, cordel, cadernos de 

formação, elaborados pela comunidade (GOMES, 1990, p.10). 

Também é nas décadas de 1970 e 80 que setores progressistas da 

Igreja Católica e da Protestante apoiam e financiam o surgimento de vários 

centros de documentação, educação e comunicação popular em todo o país, 

como o CPV e o CEMI. Tais centros “terão papel fundamental na recriação de 

uma educação popular mais comprometida com o nível de consciência da 

classe subalterna” (FESTA, 1986, p.18). 

O que se dá, como já assinalamos, por meio da coleta e arquivo, bem 

como da elaboração de uma vasta produção de cadernos de estudo, folhetos, 

cartazes, audiovisuais, filmes, programas de rádio, material para reflexão, para 

grupos de mães, operários, favelados, alfabetização, comissões de direitos 

humanos, além do material propriamente religioso para as campanhas, festas 

litúrgicas e novenas. O acesso aos centros de documentação, destaca Regina 

Festa (1986, p.21), se dava, sobretudo por meio de lideranças, dos agentes 

pastorais e dos religiosos. 

 

Figura 1 - Cartilha Novena de Natal, 1980, reproduzida no livro Roteiros e 
subsídios para grupos paroquiais – Região Episcopal de São Miguel –  
parte I, acervo pessoal de Dom Angélico 
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Figura 2 - Página da cartilha da Campanha da Fraternidade (Via Sacra), 
que junta fé e a vida, reproduzida no livro Roteiros e subsídios para 
grupos paroquiais– Região Episcopal de São Miguel – parte I, acervo 
pessoal de Dom Angélico 

 
 

De acordo com Luiz Roberto Alves (1986, p.144), os centros surgem não 

por uma necessidade acadêmica, mas “pela motivação das bases em construir 

uma memória e usá-la para a reflexão, para o processo de conscientização” 

(ALVES, 1986, p.144). Em suas palavras, embora a questão da memória seja 

um assunto nacional, interessa aos grupos populares criarem a sua memória. E 

assim, “descobrir as várias dimensões da sua experiência. A memória dos 

pobres jamais será a memória dos grupos dominantes”. Nessa perspectiva, 

lembra o autor (1986, p.144-145), pessoas semi-especializados ou mesmo 

especialistas e curiosos da documentação e da informação propuseram a 

criação de tais núcleos ou centros. 

 
2. Centro de Pastoral Vergueiro (CPV): documentando o fazer 

comunicação dos movimentos operário e popular  
Segundo Aldo Escobar (2012, p.6), o CPV desde a sua fundação 

assumiu o compromisso de preservação da memória de resistência e 

organização popular, “não para armazená-la simplesmente, mas para difundi-la 

a fim de que servisse de instrumento de ação social em função da 

transformação”.  
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      Esta característica fundante na proposta dos idealizadores do CPV pode 

ser constatada no depoimento de Victor Augusto Petrucci11, um dos 

entrevistados pela autora, que é sócio fundador do centro de pastoral. Ele fez 

parte do grupo de estudantes universitários que participou da formação e 

criação do CPV nos anos de 1970. Como lembra na entrevista: 
Quando chegamos lá, na Vergueiro, em 1973, a convite de uma 
colega do curso de Química da USP, encontramos uma proposta 
alinhavada que era de recolher informações disponíveis, 
organizá-las e repassar para o povo entre aspas. Quer dizer 
para movimentos e entidades. Esse termo povo a gente usava 
no sentido pejorativo. Quando dizíamos vamos trabalhar com o 
povo significava vamos sair do meio universitário para a 
periferia. E ali estava a proposta embrionária do CPV com 
zilhões de papeis, pilhas de jornais da grande imprensa, 
coletados por um dos freis que estava na organização da 
comunidade específica da Vergueiro. Daí, eu não só aceitei a 
proposta deles como entrei com tudo. 

 

O frei que coletava os materiais era Giorgio Callegari, como enfatiza 

Petrucci, em seu depoimento, “um comunista padre ou um padre comunista”. 

Ele tinha uma energia fantástica que contaminava as pessoas. Com isso, um 

pequeno grupo começou a trabalhar com essa documentação, com aquilo que 

poderia ter alguma contribuição para a reorganização da sociedade pós-

ditadura, “prevendo-se que acabaria algum dia”. 

         Em artigo publicado em 2004, por ocasião do primeiro aniversário de 

morte de Frei Giorgio Callegari, Petrucci (2004, p.31) conta que foram milhares 

de horas de trabalho árduo de organização das publicações e informações 

coletadas pelo dominicano, empreendida pelo grupo de estudantes. “Era o 

início de algo que dura até hoje”, afirma referindo-se ao acervo que o CPV 

constituiu desde aqueles anos de 1970.  

É importante ressaltar que, segundo Petrucci, na entrevista à autora, 

todas as pessoas que passaram pelo processo de formação e criação do CPV, 

sobretudo até 1975, quando o volume de atividades exige a contratação de 

funcionários, trabalhavam voluntariamente. Atuavam em suas áreas 

                                                           
11 Victor Augusto Petrucci é sócio fundador do CPV e que assinou a ata de fundação. Na época 
era estudante de Química pela USP e membro do Partido Operário Revolucionário Trotskista. 
Trabalhou no CPV durante 12 anos na coordenação do Departamento de Documentação e 
Pesquisa. Atualmente é aposentado e é membro da Secretaria do PSOL, em Campinas (SP). 
Entrevista concedida a autora em 09/06/2015. 
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profissionais, no caso dele como professor de cursinho da Poli, e nos finais de 

semana e tempos livres dedicavam-se às atividades sociais da comunidade 

dominicana e, posteriormente, do centro. 

         Ainda em seu artigo, Petrucci (2004, p.31) lembra que após esta etapa 

de organização de informações, surgiram as primeiras edições de publicações 

populares, como a Y-Juca Pirama o Índio: aquele que deve morrer, documento 

de urgência de bispos e missionários, datado de 1974, sobre a situação 

indígena naquele momento e assinado pelos bispos da região Extremo-Oeste 

do Brasil, entre os quais Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduíno. Essa 

publicação é indicada por vários entrevistados como a primeira do CPV. 

Dom Tomás Balduino, também dominicano, então bispo da Diocese de 

Goiás, em texto escrito em 2003 para uma releitura do Y Juca Pirama, conta 

que:   
Era em plena ditadura militar. Levei pessoalmente os originais 
deste Y Juca Pirama a todas as gráficas católicas para imprimir. 
Um após o outro todos os diretores fugiram. Graças, porém, à 
estratégia do meu confrade Frei Giorgio Callegari, fui bater numa 
gráfica de porão, em São Paulo. Aí um senhor jovem e forte, que 
já tinha lido o texto, me perguntou: `O senhor é o autor deste 
escrito?` Sim, respondi, sou um dos autores. `E o senhor é 
padre?` Sim, disse eu. E ele continuou: `Agora estou realmente 
sem entender como é que o senhor, sendo padre, tenha escrito 
isso, que é exatamente o que eu penso, sendo eu um 
comunista`. E acrescentou, com fineza: `Só lhe peço que assine 
este termo de responsabilidade, pois estas velhas máquinas que 
o senhor está vendo são o pão dos meus filhos`. No Brasil não 
houve reedição desta obra. Traduções, sim, na Europa e até na 
Coréia. As inúmeras cópias surgidas por aqui foram de iniciativa 
de estudantes universitários usando a nova tecnologia `xerox` 
que permitia driblar o rígido controle militar (BALDUINO, 2012, 
p.153). 
 

Em seu depoimento, Petrucci afirma que a distribuição desse material 

por parte do CPV provocou os órgãos de repressão, tanto que, segundo ele, há 

versões de que parte do material está debaixo da capela Cristo Operário, “se é 

verdade não sei”. “A gente ia para o Vergueiro e não sabia se saía, mês após 

mês, ano após ano, esperando o momento em que a repressão baixaria ali 

para prender todo mundo, para matar. Isso não ocorreu, sorte, sei lá.” 

  Embora tenha sido fundado oficialmente em 1973, as primeiras ações 

para a criação do CPV remontam o ano de 1969, em uma sala da Igreja 

Sagrada Família, dos frades dominicanos, situada na Avenida do Cursino, zona 
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Sul de São Paulo. Onde, de acordo com Rozinaldo Antonio Miani (2008, p.2) 

tem início o setor de documentação da paróquia, que mantinha também um 

curso de alfabetização de adultos na perspectiva da educação popular. 

A fundação do Centro de Pastoral Vergueiro, posteriormente 

denominado Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro é registrada em 

ata de 15 de novembro de 1973. Em um contexto de repressão política, nos 

“anos de chumbo” da ditadura militar, ainda no governo de Garrastazu Médici. 

A ideia da criação do centro partiu dos frades dominicanos, mais precisamente 

de Frei Giorgio Callegari, que reuniu em torno do projeto não só seus 

confrades, mas professores e estudantes universitários, profissionais liberais, 

além de militantes de organizações de esquerda. Os participantes se reuniam 

na comunidade dominicana Cristo Operário, à Rua Vergueiro, 7.290, Bairro 

Basílio Machado, na zona Sul de São Paulo (HISTÓRIA..., 2011). Daí a 

denominação do centro. 

A localização do CPV “naquele lugar privilegiado” não foi por mera 

casualidade assegura Aldo Escobar (2012, p.3). Segundo ele, há relatos de 

que na comunidade dominicana Cristo Operário12 eram realizadas reuniões de 

organizações clandestinas de esquerda já no final da década de 1960.  

Assim, o CPV nascia “como utopia de pessoas engajadas para os quais 

a ação pastoral, social e política deveriam estar a serviço da transformação e 

da liberdade” (HISTÓRIA..., 2011). A proposta do grupo, como já dissemos 

liderado por Frei Giorgio Callegari, lembra Escobar (2012, p.2), era a formação 

de um centro social voltado para a evangelização de jovens e adultos dos 

bairros adjacentes, bem como à formação política de trabalhadores das 

fábricas da região sudeste da capital paulista, que faz limites com a região do 

ABC. Nas palavras do autor (2012, p.2): 
Não se tratava de uma entidade com vínculos orgânicos, em 
quaisquer níveis, com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas 
professava a ação cristã, com a concepção e orientação clara e 
radical da Teologia da Libertação (ESCOBAR, 2012, p.2). 

 

                                                           
12Onde também funcionou o projeto da Comunidade Unilabor, apoiada pelos dominicanos, que 
se constituiu em torno de uma fábrica de móveis modernistas, entre os anos de 1954 e 1967, 
cooperativa administrada pelos próprios operários. Projeto que integrou, além dos 
trabalhadores e dos religiosos, artistas modernistas, intelectuais, comunistas, trotskistas, 
estudantes interessados na transformação social do país (SALLES, 2013, p.29).   



50 
 

Neste sentido, na entrevista à autora, Victor Petrucci lembra que Frei 

Geórgio e os dominicanos traziam também grande experiência de trabalho 

popular com as juventudes, no Rio de Janeiro, por meio dos setores da Ação 

Católica, como a Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica e 

a Juventude Universitária Católica. 

       A ata da Assembleia Geral Ordinária, de 15/11/1973, que instituiu o 

Centro de Pastoral Vergueiro, o define como “associação sem fins lucrativos, 

políticos ou religiosos, com prazo indeterminado de duração”, com a finalidade 

de: 
Atender no sentido mais amplo as pessoas necessitadas da 
zona sul de São Paulo em especial as provenientes das 
regionais do Ipiranga e Vila Mariana, como também estudantes 
dos vários níveis da cidade de São Paulo, visando a promoção 
humana e cultural dos mesmos (CPV, 1973). 
 

      Paula Ribeiro Salles (2013, p.29), em sua tese de Mestrado, ressalta 

que apesar de assumir um tom assistencial fica claro entre os objetivos iniciais 

do CPV que seus fundadores visavam mais do que atender necessidades 

básicas da população necessitada da zona sul de São Paulo. O que se pode 

constatar, segundo a autora (2013, p.29) na própria ata de fundação, onde Frei 

José de Queiroz, recém-empossado presidente, completa a lista dos objetivos 

do CPV propondo: 
[...] a elevação social e cultural bem como a orientação jurídica 
dos assistidos, dos meios para atingir esses objetivos, a saber, 
um serviço social de casos, a criação de um departamento 
educacional para alfabetização de adultos, a organização de 
plantões de atendimento jurídico e orientação de casos, a 
organização da biblioteca, cursos, palestras, formação de grupos 
de teatro e de grupos de documentação e pesquisa (apud 
SALLES, 2013, p.29). 

 

      Embora não esteja na lista dos que assinaram a ata de fundação do 

CPV, o então operário metalúrgico, Anizio Batista de Oliveira13 e hoje 

presidente do CPV, participou do processo de formação do centro de pastoral. 
                                                           
13Anizio Batista de Oliveira participou da fundação do CPV, do qual é o atual presidente; da 
Oposição Metalúrgica de São Paulo, da fundação do Partido dos Trabalhadores (pelo qual foi 
eleito deputado estadual, em 1982) e da CUT. Atualmente é aposentado e faz parte da 
executiva da Casa da Solidariedade, órgão ligado à Arquidiocese de São Paulo que atua junto 
aos trabalhadores desempregados; é dirigente da Associação dos Professores de Filosofia e 
Filósofos do Estado de São Paulo (Aproffesp) e do Centro da Comunidade Jardim Maria Estela 
(CDC) e integra a direção estadual do Partido Solidariedade e Liberdade (PSOL) em São 
Paulo. Entrevista realizada em 10/04/2015. 
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Em entrevista concedida à autora, ele lembra que chegou à cidade de São 

Paulo em 1960, oriundo de São José do Rio Preto, interior paulista, onde 

trabalhava na zona rural. Vindo de uma família católica passou a frequentar a 

igreja Sagrada Família dos dominicanos, no Jardim da Saúde, “onde eu vim 

cair, sorte a minha”, afirma. Ele era catequista e fazia parte do conselho da 

igreja. “Eu era um cara reacionário, depois eu vim descobrir isso”. 

      Como os padres dominicanos eram bem avançados, conta Anizio, “a 

gente tinha muita discussão política e eu fui pegando algumas coisas 

importantes, como a questão da participação do trabalhador”. Na época, 

lembra, Frei Georgio Callegari era seminarista, como outros freis que 

participaram da fundação do centro de documentação, José de Queiroz e José 

de Rezende Ribeiro, e davam suporte para os movimentos. “Então eu começo 

minha atuação mais ativa dentro da igreja e depois no movimento sindical, 

junto com a Oposição Sindical Metalúrgica, a Pastoral Operária, época em que 

também se formou o CPV”. 

       Segundo Anizio, ainda na mesma entrevista, a fundação do CPV se deu 

devido à repressão por conta da participação ativa dos dominicanos no 

movimento. Assim, afirma ele, junto com o conselho da igreja, movimento 

sindical, pastorais, “se planejou de criar uma entidade para dar respaldo 

popular”. Em suas palavras: 
Esse respaldo popular se dava junto ao movimento sindical e da 
igreja e na formação de lideranças. Como a repressão era muito 
violenta, a gente ajudava o pessoal que ficava desempregado 
por participar em greves, ou dispensado sem conseguir novo 
emprego. Quando se pensou no CPV já se pensava na 
documentação, já se pensava em fazer caderninhos de 
formação para os trabalhadores. Já se pensava na formação, 
tanto religiosa, como marxista, política, sindical. Nós tínhamos 
formação de todo tipo. O CPV para mim nesses termos foi a 
ponta de lança. 
 

Em seu depoimento, Anizio destaca que nessa primeira etapa do 

processo de formação do centro muita gente apoiava, inclusive intelectuais e 

militantes dos partidos clandestinos de esquerda como o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), Organização Revolucionária Marxista-

Política Operária (POLOP), Partido Operário Comunista (POC), entre outros, 

que também assessoravam os movimentos populares.  
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       Naquele tempo de repressão, assegura Anizio, o CPV e a Pastoral 

Operária acabaram abarcando essas lideranças. Intelectuais e militantes que, 

como avalia, ajudaram no crescimento dos movimentos, com suas ideias, 

conhecimentos e propostas, e contribuíram para a formação dos trabalhadores, 

inclusive ministrando curso de alfabetização gratuitamente, como alguns 

professores ligados à PUC e à USP, que participaram da formação do CPV. 

       Há relatos informais de que o centro de pastoral teria nascido da 

necessidade de guardar materiais, ditos subversivos, de militantes de esquerda 

para driblar a repressão político-militar. Anizio não acredita nessa versão, 

embora admita que algumas publicações foram arquivadas porque havia uma 

pequena biblioteca. Em seu depoimento à autora, Victor Petrucci assegura que 

havia tais documentos, mas que não era o grosso das publicações.  

De maneira geral, os educadores, voluntários e militantes sindicais que 

se integravam ao CPV eram politicamente independentes que atuavam 

diretamente nos grupos de base dos movimentos sindicais e populares. Em 

sua maioria se afinavam com a luta sindical tendo como referência a Oposição 

Sindical Metalúrgica de São Paulo (Salles, 2013, p.53). 

Expoente da Oposição Metalúrgica, Waldemar Rossi lembra na 

entrevista que em 1972, quando encabeçou a chapa de oposição para 

concorrer ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o CPV, ainda em 

formação, já fazia o trabalho de juntar e arquivar o material produzido. Em suas 

palavras: conta que: 
Eram os próprios operários que faziam o material – cartazes, 
rifas, programas da chapa – mandava imprimir e para pagar 
fazíamos coleta, às vezes a gente recebia ajuda do pessoal de 
igreja da França, da Itália. Era o operário que fazia. Havia uns do 
movimento estudantil, mas a organização era nossa. O cartaz 
era bonito tinha nossas fotos de gravata. Era um material bem 
feito e aceito porque a comunicação era boa. Em 1970, já 
começam a surgir os folhetos que eram impressos em 
mimeógrafo. Primeiro foi o reco-reco trazido pelo companheiro 
Cleodon Silva, depois o mimeógrafo a álcool, seguido pelo à 
tinta e aí foi uma evolução. E o CPV tem todo esse material em 
seu acervo. Eu levava pessoalmente todo material produzido ao 
centro de pastoral, trocava ideia, mas não participei da 
organização do CPV. Para a elaboração do material a gente 
tinha a colaboração de todo mundo. O pessoal tinha vínculo com 
a Oposição Sindical e com a Pastoral Operária, a gente era o 
setor quente e punha fogo na igreja de São Paulo. Com o apoio 
de Dom Paulo Arns as comunidades trabalhavam em função da 
PO e da Oposição Sindical. Nós chegamos a usar algumas 
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vezes o espaço do CPV para reuniões, mas elas eram mais 
frequentes na igreja Santa Terezinha, no Bosque da Saúde. 
 

       Em depoimento à autora, Raymond Perillat14, então padre da igreja 

Santa Terezinha, no Bosque da Saúde, lembra que o CPV nasceu no momento 

duro do governo Médici e por conta de seu trabalho pastoral junto aos 

perseguidos pelo regime militar foi convidado a participar da reunião de 

fundação do centro. Tempos difíceis, como lembra: 
Eu acompanhava os presos políticos e suas famílias, escondia 
os perseguidos, cristãos ou não, cedia o espaço da paróquia  
para reuniões de militantes operários, inclusive uma vez para 
União Nacional dos Estudantes, que tinha ligação com o Partido 
Comunista. Além disso, participava do trabalho de alfabetização 
com os dominicanos da Sagrada Família, na Avenida do 
Cursino. Em uma viagem à Genebra cheguei a levar para a 
apreciação de Paulo Freire três livros que fizemos sobre essa 
experiência, com a participação dos jovens da Santa Terezinha. 
Chamava-se madureza naquela época, inclusive o Anizio vai 
fazer esse curso mais tarde. 
 

       Na mesma entrevista, Perillat destaca que inicialmente o trabalho do 

CPV era mais voltado à Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. Inclusive, 

afirma, é também em 1973, ano de fundação do centro, que ocorrem várias 

greves, como na Villares de Santo Amaro, “onde Anizio Batista foi o grande 

líder”.  

        Paula Salles (2013, p.42) aponta o período que vai da fundação em 

1973 a 1977, como tempo de criação e estruturação dos trabalhos do CPV. 

Que se dão por meio da criação de departamentos/setores, demarcados pelos 

interesses e coordenação dos frades e estudantes envolvidos. Assim, foram 

implantados os departamentos de Assistência Jurídica, Educação para Adultos, 

Documentação e Pesquisa e Publicações. Sendo que os dois últimos seriam a 

base para a consolidação do CPV como um centro de documentação e 

comunicação popular, com atuação junto aos movimentos populares e uma 

rede de entidades que alcançou abrangência nacional. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, como lembra Victor Petrucci na 

entrevista concedida à autora, o CPV contava com a capacidade de que Frei 

                                                           
14Raymond Perillat, então padre, participou da formação do CPV e assinou a ata de fundação 
do centro; foi militante da Oposição Metalúrgica, da Pastoral Operária. Atualmente é suplente 
do Conselho Fiscal do CPV e presidente da Casa de Solidariedade da Região Episcopal 
Ipiranga. Entrevista em 15/05/2015. 
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Georgio e os dominicanos tinham para captar recursos, por exemplo, junto à 

social democracia europeia, setores de apoio da Holanda, Canadá, Bélgica, 

Alemanha, entre as igrejas católica e protestante. Com grande penetração 

também em segmentos da classe média alta. 

        Nas décadas de 1970 e 80, segundo Escobar (2012, p.7), havia uma 

compreensão por parte das entidades internacionais de ajuda ao chamado 

Terceiro Mundo15 de que era preciso subsidiar financeiramente as lutas no 

país. Neste sentido, o CPV foi privilegiado conseguindo manter por vários anos 

o apoio vindo do exterior em escala crescente “à medida que se expandia a 

luta social e, por conseguinte, crescia o volume de trabalho por nós 

desenvolvido”, embora “o CPV nem de longe era a entidade que recebia o 

maior aporte do exterior” (ESCOBAR, 2012, p.7). 

         Os financiamentos vindos de agências internacionais de ajuda, em sua 

maioria, ligadas à Igreja Católica europeia foram fundamentais para 

estruturação e o desenvolvimento do CPV. Repasses que tiveram início em 

1975 e se prolongaram por toda a década de 1980 (SALLES, 2013, p.47)16.  

       De acordo com a ata de 17 de janeiro de 1975, o primeiro financiamento 

para a ampliação das estruturas do CPV foi concedido pela agência Entraide e 

Fraternité, organismo de ajuda internacional dos bispos da Bélgica, e destinado 

à compra de um mimeógrafo, uma máquina elétrica IBM, estêncis, papel, tinta, 

copiadora a álcool. No mesmo documento consta o registro de solicitação de 

recursos feita para CEBEMO, entidade ecumênica holandesa, com vistas na 

contratação de dois funcionários para atuarem no serviço de catalogação e 

recorte de jornais e revistas.   

        A partir de 1982, como relata Salles (2013, p.48) foi fundamental para o 

orçamento do CPV o acordo estabelecido com a CEBEMO, através do CERIS 
                                                           
15O termo foi cunhado pelo demógrafo Alfred Sauvy que o empregou, pela primeira vez, no 
início dos anos 50, e rapidamente foi adotada pelo discurso intelectual mundial 
(WALLERSTEIN, 2001). Referia-se à Teoria dos Mundos originado na Guerra Fria (1945-1989) 
para descrever os países tidos como neutros que não se aliavam nem à União Soviética, nem 
aos Estados Unidos. Sendo que o conceito mais amplo do termo também é usado para definir 
os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 
 
16Dentre os organismos que financiaram o CPV, estão: Action de Caréme des Catholiques 
Suisses (Suiça); Comité Catholique Contre la faim pour le Devloppement (França); 
FASTERNOPFER SHWEITZER KATHOLIKEN (Suíça); BROEDERLIJK DELEN (Bélgica); 
UNAIS (Inglaterra); CAFOD (Inglaterra); MISEREOR (Alemanha); Developpement et paix 
(França); VASTENAKTIE, dentre outras (SALLES, 2013, p.48).  
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e do governo holandês, determinando planos de financiamento trienais, 

vigentes pelo menos por uma década.  

        Em seu depoimento à autora, Victor Petrucci lembra que o CPV tinha 

mais recursos que quaisquer embriões de organizações que surgiam como os 

grupos operários. Então, rapidamente “nós tínhamos computador que os 

dominicanos conseguiram por meio de um empresário da Scopus, que era de 

esquerda. Porque na época esse setor era ferrenhamente controlado pela 

repressão”. Depois as coisas foram evoluindo e o centro de pastoral adquiriu 

máquinas impressoras, offset, guilhotina de grande porte, constituindo-se uma 

gráfica com grande capacidade.  

         Embora a concessão de recursos oriundos do exterior tenha se 

intensificado a partir de meados dos anos de 1970, Petrucci lembra na mesma 

entrevista, que já no período que antecedeu a criação do CPV, os dominicanos 

se destacavam por sua capacidade de captação. “Era grande a quantidade de 

dinheiro que arrecadavam, por conta da seriedade do trabalho que faziam”. Ele 

afirma que, na época, parte dos recursos era repassada para a Ação 

Libertadora Nacional (ALN) 17. Como explica em seu depoimento: 
Não me pergunte quanto, nem para quem. Então, você tinha 
uma faixa de clandestinidade por fora do Vergueiro que já vinha 
transcorrendo e passava pelo apoio à luta armada, que depois 
vai acabar se refletindo anos depois com a prisão dos frades 
dominicanos. 
 

 Depois da fundação do CPV, em 1973, Frei Giorgio, que já havia sido 

preso em 1969, por sua participação na ALN (SALLES, 2013, p.38), começa a 

ser pressionado cada vez mais pela repressão, o que o leva a fazer uma 

viagem ao Peru, onde se exila, como conta Petrucci. Ocasião em que o frade 

foi substituído na direção do centro por Frei Romeu Dale, vindo anteriormente 

do Rio de Janeiro para ajudar na coordenação. “É o Frei Romeu quem vai 

desenvolver o CPV com a gente, porque o Giorgio estava proibido de voltar ao 

Brasil, sob pena de ser preso e assassinado pela ditadura”.  

 A saída de Frei Giorgio causou certo mal-estar na equipe do CPV, afirma 

Petrucci: 

                                                           
17Organização de maior expressão e contingente entre os grupos que deflagraram a guerrilha 
urbana entre 1968 e 1973. Resultado da cisão do PCB, em 1967, a ALN tem sua história ligada 
ao nome Carlos Mariguella, antigo dirigente do partido (BRASIL,1985, p.93). 
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O Frei Giorgio falava em voltar a qualquer custo para o Brasil 
clandestinamente. Mas a gente o alertava para não voltar porque 
acabaria sendo morto. Daí ele argumentava, por cartas, que a 
gente não queria mais o retorno dele e que estávamos tomando 
o CPV. Era uma situação desagradável, porque afinal ele havia 
fundado o Vergueiro. Quando a situação acalmou ele voltou, 
mas não para o CPV. Não sei se houve um acordo entre os 
dominicanos. Ele ficou de nariz virado com a gente por muito 
tempo. 
 

 Embora garanta que não houvesse diferenças de pensamento 

significativas entre os frades, em seu depoimento Petrucci destaca que, por 

volta de 1975, houve um racha com os militantes do PCB, envolvidos na 

formação do CPV. “Eles tinham uma posição mais reformista e a gente tinha 

uma proposta um tanto mais avançada, nada que fosse levar para a revolução 

no dia seguinte”, adverte. Com o rompimento, o núcleo ligado ao PCB e que 

contribuiu também no período anterior à fundação do CPV, se retira. Então, 

“era um grupo novo que estava iniciando ali”. 

 A entrada de Frei Romeu Dale na direção do CPV, a partir de 1975, foi 

determinante na conformação do centro enquanto irradiador e difusor de 

informações e materiais populares produzidos por grupos, entidades e centros 

de documentação de todo o país. Segundo Salles (2013, p.42), Dale teve 

importante papel “não só na dinâmica cotidiana do trabalho – realizando 

pesquisas e trabalhos com documentação – mas também no estabelecimento 

de contatos com uma ampla rede de entidades”, em toda a América Latina. 

 

 2.1 Documentação e comunicação populares 
 
 A organização da documentação do Centro de Pastoral Vergueiro neste 

primeiro período, que vai da fundação em 1973 a 1977, de acordo com Salles 

(2013, p.101), se dava em dois pilares: a biblioteca e o setor de recortes de 

jornais. Mas, no final da década de 1970 e início dos anos 80, segundo Frei 

Romeu (apud Salles, 2012, p.8), os recortes de jornais deixam de ser a 

prioridade da documentação escrita para dar lugar aos documentos produzidos 

pelos próprios movimentos sindical e popular.  Também foi nessa etapa que 

teve início as redes de trocas e vendas de publicações populares, organizada 

pelo Setor de Publicações do centro.  
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 Tal processo de distribuição, nas palavras de Victor Petrucci, no 

depoimento à autora, se dava da seguinte forma: 
Nós imprimíamos o material e como tínhamos dinheiro 
começamos a comprar materiais de comunidades, grupos de 
bairros, de igrejas, de movimentos embrionários operários. O 
que era um tremendo repasse de dinheiro para eles. De forma 
que o CPV se tornou literalmente o maior distribuidor de 
publicações populares do Brasil.  
 

Em 1978, chega ao centro de pastoral um grupo de 14 jovens 

estudantes secundários e universitários que dá um novo impulso ao trabalho, 

sobretudo no que se refere às ações integradas aos movimentos populares e 

sindicais e ao trabalho de comunicação e documentação popular. 

 Nessa época, conta Aldo Escobar18, na entrevista à autora, o CPV não 

tinha pessoal para trabalhar “e a gente chegou louco para fazer as coisas”, ele 

era estudante de Jornalismo da USP. Como lembra em seu depoimento, a 

postura de Frei Romeu em apoiar e bancar o engajamento do centro com o 

movimento popular e operário e às pastorais sociais, baseado na Teologia da 

Libertação, fez com que o CPV “virasse um centro de aglutinação e difusão”. 

 As ações foram se multiplicando e exigindo mais tempo e dedicação, 

bem como a elaboração de projetos para captação de recursos por parte do frei 

diretor. Com a vinda do dinheiro começaram as contratações e as novas ideias, 

lembra Escobar, “Nunca foi um trabalho planejado, acho que nem pelo Frei 

Romeu. As coisas foram crescendo assim. Ele simplesmente não dizia não 

para um movimento ligado à esquerda, em São Paulo, sobretudo à oposição 

metalúrgica”. Neste sentido, afirma Escobar, o CPV e outras entidades 

cumpriam um papel muito importante de apoio logístico e de assessoria aos 

movimentos. 

 Além do sindical, na época, havia um movimento popular muito forte, 

como aquele contra a carestia, que demandava a elaboração e impressão de 

materiais de comunicação. “O pessoal chegava muitas vezes com o texto 

pronto feito por eles mesmos, só para rodar, outras, vinham apenas com a 

                                                           
18Aldo Escobar participou do CPV, enquanto ainda estudante da USP. Foi responsável pela 
gráfica e pela implementação do curso de comunicação popular no centro, que ministrou por 
mais de dez anos. Jornalista, atualmente trabalha na Secretaria de Comunicação da 
Assembleia Legislativa de Vitória/ES e integra a Comissão Especial de Verdade, como 
pesquisador. É o atual vice-presidente do CPV. Entrevista concedida em 18/02/2015. 
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necessidade e a gente montava o boletim”, conta Aldo Escobar, no mesmo 

depoimento. 

A metodologia implementada pelo CPV na prática da documentação e 

comunicação popular, como se constituiu, sobretudo nos anos de 1980, 

segundo Escobar (2012, p.14), remonta as décadas de 1960 e 70. Período em 

que intelectuais e militantes na América Latina, vinculados ou não aos 

movimentos cristãos, envolvidos em projetos de entidades apoiadas por 

recursos vindos do exterior, dedicavam-se a uma leitura crítica da realidade 

latino-americana “na perspectiva da educação popular transformadora”. Em 

países como Venezuela, República Dominicana, Colômbia, Bolívia, Uruguai, 

Peru, entre outros, inclusive da América Central e México.  

Entre as entidades destacavam-se duas de abrangência continental: o 

Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América 

Latina (CIESPAL), com sede em Quito, Equador, e a Comissão Evangélica 

Latino-Americana de Educação Cristã (CELADEC)19, em Lima, Peru. Ambas 

foram responsáveis por iniciativas e execução de um amplo trabalho de 

pesquisa e debate sobre o papel da educação popular nos projetos de 

transformação social no contexto latino-americano.  

Trabalho esse, segundo Escobar (2012, p.9), sustentado teoricamente 

em autores latino-americanos que se dedicavam ao estudo da comunicação e 

responsáveis pela introdução e, ao mesmo tempo, críticos do pensamento da 

Escola de Frankfurt na perspectiva da indústria cultural, no continente, tema 

que detalharemos em outro capítulo. A ênfase da pesquisa recaía na 

comunicação e na documentação populares “como instrumentos voltados para 

a atividade educativa das massas trabalhadoras” (ESCOBAR, 2012, p.9). 

Nas palavras do autor (2012, p.9): 

                                                           
19Desde a sua fundação, em outubro de 1962, em Lima, Peru, a CELADEC produz materiais 
educativos para as igrejas, com bases no pensamento do educador brasileiro Paulo Freire, 
confrontando a mensagem bíblica com a realidade social e comunitária (CELADEC, 2003, 
tradução nossa). 

A CELADEC, assim como o Conselho Latino-Americano de Igrejas (CLAI), entre outros órgãos 
“para-eclesiásticos”, surgiu a partir das Conferências Evangélicas Continentais (CELAs) com o 
objetivo de promover o protestantismo ecumênico, que buscava também aproximar-se do 
catolicismo pós Concílio Vaticano II para responder à difícil situação social do continente latino-
americano com uma teologia radical, que veio a ser denominada teologia da libertação  (SOUZA, 
[s.d]).  
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Esse grupo de investigadores empenhava-se em estudar e 
exercer a práxis da documentação da experiência histórica 
sistematizada dos trabalhadores em seus locais de trabalho, de 
moradia e, inclusive, no meio rural, bem como pensar 
conceitualmente a comunicação popular como registro de tais 
experiências, dos fatos sob o ponto de vista da classe dos 
oprimidos, no esforço de desmistificar a comunicação da 
ideologia dominante. Não só na comunicação, mas a 
documentação passa a ser um processo cujo objetivo é o 
mesmo. O registro, a difusão das informações sobre as ações e 
a preservação organizada da memória com a finalidade de 
realimentar tais ações (ESCOBAR, 2012, p.9). 
 

 Com base nos pensadores frankfurtianos, a visão do grupo de 

investigadores latino-americanos em relação ao papel dos, então, chamados 

meios de comunicação de massa (MCM)20, de acordo com Escobar (2012, p.9), 

era de que se tratavam de “instrumentos de penetração e conservação 

ideológica”. Ao mesmo tempo, como destaca o autor (2012, p.9), em que se 

construía um pensamento comunicacional que relativizava os efeitos 

supostamente produzidos pela ação desses meios.   

 O que constatamos em um dos cadernos de capacitação publicado pela 

CELADEC, intitulado La comunicación del Pueblo: 
[...] os meios de comunicação de massa (rádio, imprensa, 
televisão e cinema) funcionam em nossos países latino-
americanos como meios de dominação, a serviço dos interesses 
daqueles que controlam econômica e politicamente a sociedade. 
[...] O fato de que os meios sejam úteis para os dominadores não 
quer dizer que o poder dos meios seja total. Se assim fosse, 
todos os homens – submetidos cotidianamente a sua influência – 
obedeceríamos passivamente as imposições, os ditados dos 
dominadores. Além do que, como todos ou quase todos 
recebemos as mesmas mensagens, se seu poder fosse absoluto 
pensaríamos todos do mesmo modo (LA COMUNICACIÓN, 
1979, p.3-15, tradução nossa). 
  

Em seu depoimento à autora, Aldo Escobar lembra que no final da 

década de 1970, o CPV, representado por Frei Romeu, foi convidado a 

participar de uma oficina de comunicação promovida pela CELADEC. O 

encontro foi coordenado por Maria Cristina Mata, pesquisadora argentina, 

exilada no Peru, e por seu marido, Alfredo Paiva. Ela trabalhava a questão da 

comunicação popular e ele da documentação popular. Eles tinham os teóricos 
                                                           
20 O termo era usado, na época, para referir-se ao rádio, imprensa, televisão e cinema que, 
segundo uma vertente de pensamento científico, nos países latino-americanos estavam a 
serviço dos interesses do poder econômico e político (LA COMUNICACIÓN, 1979, p.3, 
tradução nossa). 
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frankfurtianos como origem, mas com uma crítica diferenciada, “porque eles 

tinham muito vínculo social, o que não era o caso dos pesquisadores da Escola 

de Frankfurt”. A junção dessa visão com a marxista e a do educador Paulo 

Freire contribuiu para o desenvolvimento do que eles chamaram de 

comunicação popular, avalia Aldo em seu depoimento. 

Do encontro articulado pela CELADEC, além do CPV, conforme Salles 

(2013, p.90), participaram centros de documentação e comunicação popular de 

vários países da América Latina e Central: Centro de Estudios y Acción Social 

Panameño (CEASPA); Centro Dominicano de Estudios de la Educación 

(CEDEE), o Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE); 

Centro de Comunicación Social de México (CENCOS); Centro de Información y 

Documentación de Bolívia (CIDOB); Servicio Colombiano de Comunicación 

Social (SCCS).    

“E foi assim nesse caldo teórico, incluindo Juan Diaz Bordenave, que 

esteve conosco no CPV, Mario Kaplún, Martín-Barbero, entre outros, que eu 

comecei o trabalho de comunicação popular no CPV”. Dentro dessa visão “que 

era preciso horizontalizar o processo comunicacional, ir para a periferia, para 

as fábricas”, diz Aldo Escobar em sua entrevista. E não só mudar o modo de 

produção, mas o conteúdo, a matéria prima que deveria ser classista, “classista 

no processo todo de produção”. Além da preocupação de que as organizações 

populares tinham que se apoderar desse processo para fazer sua própria 

comunicação, bem como fazer a leitura crítica da comunicação burguesa e “se 

contrapor a ela no micro mundo”.  

             Nesta perspectiva, por comunicação e documentação popular, de 

acordo com Escobar (2012, p.13), entende-se uma ação voltada para os 

explorados, “onde é estimulado o debate, a produção, a ação com ênfase no 

processo de produção contextualizado na realidade da comunidade, da 

organização [...] voltado para o interesse de classe” (ESCOBAR, 2012, p.13). 

Portanto, conclui: 
[...] a ação por meio da documentação e comunicação popular, 
particularmente, está vinculada a luta pela transformação social, 
com base na apropriação do conhecimento, da consciência de 
classe, domínio das técnicas e metodologias de ação, como 
parte de um processo permanente de educação popular. Trata-
se de um trabalho de formação (ESCOBAR, 2012, p.13). 
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 As publicações da CELADEC se tornaram “porta de entrada para refletir 

sobre dinâmicas de experimentações nas áreas de documentação e 

comunicação popular em nível continental” (SALLES, 2013, p.89). Experiências 

essas que desde 1977 já estavam disseminadas no Peru, Bolívia, Colômbia, 

Venezuela, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Nicarágua e 

que, de acordo com a autora (2013, p.89), coincidiam, sob vários aspectos, 

com o trabalho que se desenvolvia no Brasil. 

  No final dos anos de 1970, a CELADEC começa a publicar uma série de 

cadernos de capacitação vinculados aos seus Programas de Documentación y 

Comunicación que, como lembra Salles (2013, p.92), reeditavam materiais 

originários de experiências acumuladas desde 1977 e 78, período em que a 

entidade ministrou oficinas por todo o continente latino-americano. Tais 

publicações caracterizavam-se por uma linguagem simples, recheadas de 

imagens e traziam ideias de que a comunicação popular deveria ser assumida 

pelos setores populares que, por sua vez, deveriam combater a comunicação 

opressora. Além de ensinar pedagogicamente as técnicas de como fazer os 

materiais de comunicação popular.  

Entre as publicações destacam-se La comunicación del Pueblo e 

Periodismo popular, que foram traduzidas e reeditadas pelas Edições Paulinas 

no Brasil, em meados de 1980. O CPV, informa Salles (2013, p.93), foi 

responsável pela tradução das cartilhas A comunicação do povo e Como se 

organiza um centro de documentação e comunicação popular e a FASE-SP 

(Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional) pela tradução do 

caderno Jornalismo Popular.  
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Figura 3 - La Comunicación del pueblo, CELADEC, 1978, acervo CPV 

 
 

 



63 
 

Figura 4 – Página da cartilha La Comunicación del pueblo, 
CELADEC, 1978, acervo CPV 
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Figura 5 – Como se organiza um centro popular de documentación 
y comunicación, CELADEC, 1978, acervo CPV 

 
 

Figura 6 – Publicação da CELADEC traduzida pelo CPV e publicada 
pelas Paulinas, 1985, acervo CPV 
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Figura 7 – Como fazer um jornal popular, publicação da CELADEC, 
editado pela FASE, 1978, acervo CPV 

 

 
 

Figura 8 - extraída da publicação Como fazer um jornal popular, 
CELADEC, 1978, acervo CPV 
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Figura 9 - cartilha Jornalismo popular, publicação da FASE, 1982, 
arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 
 

Na apresentação da cartilha Como se organiza um centro popular de 

documentación y comuncación popular (1978, p.1) a equipe se diz convencida 

da eficácia dos centros populares de documentação e comunicação “para a 

implementação de tarefas de conscientização, comunicação e organização do 

povo, ou seja, para as tarefas da educação popular” (tradução nossa). 

Referem-se a tais centros como uma das formas com que “os oprimidos do 
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nosso continente tratam de potencializar e fortalecer suas ações em matéria de 

intercomunicação e organização" (tradução nossa). 

Na proposta da rede latino-americana, incentivada pela CELADEC, 

segundo Salles (2013, p.97), as concepções de documentação e comunicação 

popular, além de vinculadas às ideias de transformação social e da educação 

popular, abrangem práticas artísticas diversas – música, teatro, marionetes; a 

produção da comunicação nas mais variadas formas – jornais, murais, painéis, 

rádio; leitura e guarda de documentos e livros em forma de documentação e 

biblioteca.  

 A exemplo da rede latino-americana, a ideia de organização de uma 

rede brasileira de entidades voltadas à documentação e comunicação popular, 

de acordo com Salles (2013, p.79), aparece na ata da assembleia anual do 

CPV de 1978. E apontava como primeiro passo para a consolidação desta rede 

um encontro realizado em Vitória (ES), em setembro de 1977, com a 

participação de cinco entidades, dos quatro estados da Região Sudeste e duas 

do Nordeste, Bahia e Pernambuco.         

A articulação da rede brasileira, segundo Cruz (2013, p.11), se viabiliza 

por meio dos Encontros Nacionais de Comunicação e Documentação Popular 

(ENDOCOP) que são realizados em diferentes cidades e regiões do país, entre 

1977 (em Vitória, como já citamos acima) e 1985.       

        Em entrevista concedida à autora, Luiza Mafalda Guasco Peixoto21 

lembra que no encontro de 1979 o CPV ficou responsável como centro 

aglutinador das produções que eram feitas nacionalmente. Assim, afirma ela, 

todo material que se produzia deveria ser encaminhado para o CPV, onde além 

de ser arquivado, era divulgado, via catálogos de publicações (enviado por 

correio para militantes, organizações e agentes pastorais de todo o país) ou 

reproduzidos para maior distribuição e venda, conforme a importância e 

interesse dos temas. É nesta época, que o CPV passa a dispor também de 

                                                           
21Luiza Mafalda Guasco Peixoto chegou ao CPV em 1978 com um grupo de estudantes de 
cursinho e da USP, onde fazia História. Posteriormente, foi admitida como funcionária, 
responsável pela livraria. Deu aulas de História no ensino público. Hoje, é guia turística no 
Centro Histórico de São Paulo, atua na Casa de Solidariedade, órgão vinculado à CNBB que 
trabalha com formação de trabalhadores desempregados; e como voluntária na preservação e 
digitalização do acervo do CPV, na elaboração de projetos de financiamento, no apoio à 
diretoria, e no atendimento às pessoas que procuram o acervo do centro. Entrevista realizada 
em 11/02/2015. 
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uma livraria popular para a venda dos materiais produzidos pelos movimentos 

e outras entidades, e pelo próprio centro.      

 

           2.2 Organização, sistematização e devolução de materiais  
          Com a intensa onda de mobilizações populares e sindicais nos anos de 

1978 e 1979, sobretudo dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo e do 

ABC paulista, e a participação do CPV no apoio, agitação e principalmente na 

impressão, coleta e distribuição de materiais produzidos pelos movimentos e 

agentes sociais envolvidos, o centro passa a acumular um enorme volume de 

publicações. O que vai demandar novas práticas de documentação vinculadas 

à comunicação popular. Período que, segundo Salles (2013, p.103), pode ser 

considerado o mais rico no que se refere à produção e sistematização do 

trabalho, e ao mesmo tempo em que o CPV se reconhece efetivamente como 

centro de documentação e comunicação popular. 

          O Departamento de Documentação e Pesquisa do CPV, como lembra a 

autora (2012, p.8), se estruturava a partir da coleta, da organização e 

sistematização e da devolução dos materiais. A coleta se dava por meio de 

uma série de estratégias, entre elas, o uso de caixas que eram deixadas nas 

sedes dos movimentos, na gráfica, livraria e setor de distribuição de 

publicações populares do próprio CPV, onde eram colocadas cópias de todos 

os materiais que se produzia e rodava. Recolhiam-se materiais também nos 

encontros, reuniões, assembleias dos movimentos populares e sindicais e de 

entidades afins. 

Quanto à organização e sistematização dos documentos, Luiza Peixoto 

lembra em seu depoimento que no início dos anos de 1980 o centro Vergueiro 

estabeleceu, com a ajuda de Chris Whitehouse, voluntário inglês, um sistema 

de classificação por temas, “que só existe no CPV e nos centros que o 

adotaram a partir da nossa experiência”. Temas como movimento operário 

(urbano e rural); mundo do trabalho; movimento popular; lutas urbanas 

(habitação, saúde, transporte, etc); comunicação (popular, meios de 

comunicação social, etc); direitos humanos; violência; meio ambiente; mulher; 

negros; documentação; igreja (pastorais, CEBs); política (partidária, repressão, 

organizações de esquerda, conjuntura, etc); luta pela terra; economia; índio e 

menor.  



69 
 

 O que nos dá a dimensão do conteúdo histórico do acervo do CPV no 

que se refere às lutas populares e dos trabalhadores nas décadas de 1970, 80 

e 90, tema que detalharemos em outro capítulo. “Aqui tem a memória da classe 

trabalhadora, memória de resistência política à ditadura militar e da resistência 

do dia a dia, do trabalhador na fábrica, na casa, no movimento do transporte”, 

garante Luiza na mesma entrevista.  

 Afirmação compartilhada por Escobar (2012, p.14). Em suas palavras: 
Jornais, boletins, panfletos, folhetos, convites para festas, 
reuniões, simples `mosquitinhos`, enfim uma gama de impressos 
de conteúdo breve, factual denunciativos, tratados como 
efêmeros e sem importância, produzidos com pouca técnica 
gráfica e audiovisual, formam um conjunto em proporção, 
quantidade e representatividade de luta, em uma época, que se 
tornam subsídio e referência para a reconstituição histórica. 
 

Neste sentido, a nosso ver, tal documentação, e consequentemente sua 

preservação, é essencial para a pesquisa científica, nos mais variados campos 

de interesse – linguagem, conteúdos, formatos, discursos, imagens, 

posicionamento político e ideológico, etc – no que se refere às experiências de 

comunicação popular que mobilizaram e agitaram as lutas populares no Brasil, 

naquele período histórico. Mas, não só da comunicação como também das 

diversas áreas de estudo, sobretudo das ciências sociais. 

“A gente trabalhava muito para que os movimentos fizessem sua própria 

memória, guardasse seus documentos, fizessem seus arquivos”, conta Luiza, 

tanto que o CPV oferecia também cursos de documentação para lideranças e 

militantes de todo país. No entanto, alguns movimentos preferiam guardar seus 

arquivos no CPV, como por exemplo, a Oposição Sindical Metalúrgica de São 

Paulo, cujo acervo foi recuperado, digitalizado e disponibilizado por meio do 

Projeto Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo22, lançado em 

2007. 

                                                           
22O objetivo central desse projeto é preservar e construir a história/memória da OSMSP, do 
ponto de vista dos trabalhadores (as), e torná-la disponível às gerações atuais e futuras. O 
acervo da OSMSP está sob custódia do IIEP – Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas, 
associação sem fins lucrativos, voltada a pesquisas e estudos nas áreas de educação, trabalho 
e memória, com ênfase no trabalhador. Dentre as ações de recuperação do projeto, destaca-se 
o acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação Vergueiro (CPV) na digitalização de 
cerca de seis mil documentos/30 mil imagens da Oposição (SALLES; LOPES, 2009, p.49).  O 
arquivo OSMSP / IIEP integra Acervo Textual: 10 metros lineares; Bibliográficos: 300 títulos;  
Iconográficos: Fotografias positivos: 3.673 itens; Negativos: 3.950 itens; Contatos: 3.300 itens;  
Audiovisuais: Fitas cassete: 262 itens; Fitas VHS/ DVD: 61 itens (110 h); Fitas Mini- DV: 74 
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         Já, a etapa da devolução, segundo Salles (2012, p.9), consistia desde o 

atendimento direto ao público até a elaboração de pesquisas encomendadas 

ou de iniciativa do próprio CPV, como os dossiês, a série de cadernos de 

documentação, de cadernos de informação, os informes bibliográficos, as 

pesquisas temáticas. Entre essas publicações estão, por exemplo, os dossiês: 

Eleições metalúrgicas – 1981, agosto de 1984; Sindicalismo classista, em 

parceria com o  MOSM-SP, maio de 1989; O livro negro da cipa na Arno, 

março de 1984; “Luta sindical” – radiografia de um jornal operário, 1984; 

Comissão de fábrica, março de 1984; Autonomia sindical, fevereiro de 

1985;Notícias das greves – 01 a 08 nov. 85 – campanha salarial unificada, 

novembro de 1985; Discutindo a estrutura sindical, julho de 1985; Eleições dos 

metalúrgicos de São Paulo – SP – 1978-90, de agosto de 1990; Enos e Entoes 

– 1979-1980, março de 1995; Entoes – Anampos – 1981-1982, março de 1995. 

 

Figura 10 - Publicação do CPV, 1989, acervo CPV 
 

 

                                                                                                                                                                          
itens; Dimensão Memória Oral: 34 entrevistas individuais; 07 entrevistas coletivas (IIEP, 
2009).Todo esse material está disponível no <site www.iiep.org.br> 
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Segundo Luiza Peixoto, em seu depoimento à autora, “tínhamos a 

preocupação que o material produzido pelos movimentos fosse não só 

arquivado, mas devolvido de alguma forma para realimentar a sua própria luta”. 

Preocupação que é enfatizada em um dos cadernos de documentação 

elaborados pelo centro:  
Temos de entender nosso trabalho de documentação no 
conjunto de um processo social que parte do próprio movimento 
e a ele é devolvido. O acervo de documentação, dessa forma, 
deixa de ser um `depósito de papéis` à espera de um eventual 
consulente. [Para ser] Uma ação que visa diretamente a 
utilização da documentação como instrumento cotidiano que os 
setores populares têm a seu alcance para dinamizar suas 
próprias lutas. Isto é alcançado com a acumulação da 
experiência histórica desses setores; a construção da memória 
coletiva (SÉRIE, 1985, p.8). 

 

Figura 11 – Organograma da dinâmica adotada pelo CPV, extraído 
da publicação Nosso trabalho em documentação – Série de 

Documentação, volume 1985, p.5, acervo CPV 

 
 

 Com o aumento das demandas vindas dos movimentos populares e, 

sobretudo sindicais, em 1980, segundo Escobar (2012, p.19), o CPV já se 

constituía da seguinte forma:  

            - Setor de documentação: responsável pela organização e produção de 

informação e capacitação em documentação popular;  

- Livraria popular: divulgação e distribuição de publicações populares 

nacionalmente;  
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- Gráfica: produções próprias do CPV e prestação de serviços 

subsidiados para movimentos populares e sindicais de São Paulo;  

- Setor de apoio direto às lutas: assessoria aos movimentos populares, 

participação destacada em todos os encontros de oposições sindicais em nível 

local e nacional, pré-formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

encontros de pastorais, eleições sindicais, encontros de trabalhadores rurais e 

de grupos pelos direitos humanos e outros;  

- Setor de comunicação popular – produção de materiais escritos e 

audiovisuais, cursos de formação em comunicação popular, especialmente de 

boletins impressos em mimeógrafos nas comunidades populares e grupos de 

fábricas (ESCOBAR, 2012, p.19). 

 Para divulgar o material, produzido tanto pelos movimentos e entidades 

de apoio, como pelo próprio CPV – cartilhas, dossiês, boletins, audiovisuais, 

cartazes, fitas cassetes com rádio novela, músicas de luta, guia de teatro 

popular, entre outros - lembra Luiza no depoimento à autora, surge o Núcleo de 

Correspondência, como uma proposta do Núcleo 13 de maio, entidade parceira 

do centro. As solicitações se davam a partir do informe bibliográfico – com a 

relação dos materiais disponíveis, telefones e endereços de entidades 

produtoras - que era enviado por correio para lideranças, agentes pastorais e 

organizações de todo o país. “A gente se reunia para decidir e enviar o material 

de forma sistemática, com base em pesquisa junto com as entidades e as 

pessoas, para saber que temas mais interessavam”.  

           Além da remessa de materiais por correio, o CPV levava diretamente as 

publicações ao movimento popular, por meio de seus funcionários militantes23 

marcando presença nos diversos encontros, cursos, seminários, congressos, 

eventos culturais, onde montavam a banquinha de publicações (EQUIPE, 1986, 

p.189).  

Até o final da década de 1980, segundo Rozinaldo Miani (2008, p.3), os 

vínculos estabelecidos com os movimentos de oposição sindical e populares e 

pastorais sociais fizeram do CPV uma das principais referências para as lutas 

                                                           
23 Segundo Luiza, na entrevista à autora, a militância era condição para se trabalhar no CPV, 
ter compromisso com a classe trabalhadora. “Todos nós tínhamos uma militância. Eu, por 
exemplo, participava da Associação dos Trabalhadores do Ipiranga, juntamente com outros 
colaboradores do centro”. 
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sociais da época. Com destaque para a efetiva participação do centro no 

processo de construção da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e na 

reconquista de inúmeros sindicatos até então sob intervenção, ou nas mãos 

dos sindicalistas pelegos. 

          “Primeiro a gente ganhou o sindicato dos plásticos, depois dos químicos, 

depois dos bancários, tudo com trabalho ligado ao CPV”, conta Anizio Batista 

em sua entrevista à autora. Petrucci, também em seu depoimento, lembra que 

o CPV participou de praticamente todas as eleições da Oposição Metalúrgica 

de São Paulo para a retomada do sindicato, o que acabou não acontecendo. 

“Na CUT, eu pessoalmente, portanto o Vergueiro, organizamos a 

documentação do primeiro ao quarto congresso”, o que significava recolher e 

disponibilizar todo o material, desde uma simples filipeta, jornais, boletins, 

convites, até os textos oficiais. 

         Por meio do Setor de apoio direto às lutas, conta Luiza Peixoto em sua 

entrevista, o CPV chegou a liberar uma funcionária para acompanhar a 

formação da CUT, que também atuou na secretaria da primeira gestão da 

central com a incumbência de ajudar estruturar o setor de documentação e 

memória. Esse apoio do centro à organização dos trabalhadores sempre se 

deu, como relata: 
Nós trabalhávamos como secretários nos encontros das 
oposições sindicais, participamos também na formação da 
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT) 
realizada em agosto de 1981, na Praia Grande (SP), que 
originou a criação da CUT. Nos congressos da CUT a gente 
secretariava, fotografava, e ainda montava a banquinha de 
publicações de materiais populares de todo o Brasil. 

 

 2.3 Hora Extra, a primeira experiência de comunicação popular 
 O Hora Extra, que veiculou de abril de 1978 até 1982 e idealizado pelo 

metalúrgico Anizio Batista, é considerado o primeiro boletim editado pelo CPV, 

pelo qual muitos colaboradores iniciaram sua atuação no centro e ou na 

militância política.  

Entre eles, Sueli Bossam24 que chega ao Vergueiro em 1978, a convite 

de Victor Petrucci. Na época, conta ela no depoimento à autora, participava da 

                                                           
24Sueli Bossam é professora de História aposentada; foi funcionária do CPV e responsável pelo 
jornal Hora Extra e pelo setor de audiovisual; é pesquisadora do Projeto Memória da 
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União dos Moradores na Zona Sul e ministrava, gratuitamente, um curso para 

trabalhadores da empresa Linhas Corrente, no Ipiranga, nos fundos de uma 

igreja na Rua dos Ficos, de onde foram expulsos, por conta dos conteúdos 

discutidos.       

 No CPV ela passa a coordenar o curso de alfabetização para adultos, 

denominado Madureza Avante, que funcionou até 1980. “Conhecemos o CPV e 

aí a gente se apaixonou”, lembra Sueli: 
Começamos um trabalho voluntário. Eu trabalhava durante o dia, 
dava aula à noite e nos finais de semana ia lá ajudar no que 
precisasse: separar material, fazer limpeza, escrever relatórios 
dos materiais para divulgar para outras entidades. O que Frei 
Romeu pedisse a gente fazia, porque a gente via potencial no 
trabalho do CPV. 
 

Além do curso de madureza, de acordo com o depoimento de Sueli, a 

proposta era que ela conhecesse e se aproximasse da Oposição Metalúrgica 

de São Paulo, pela qual conheceu o operário Anizio Batista, cuja entrevista 

também integra este estudo. Com isso, desde o início ela passou a contribuir 

na elaboração do Hora Extra. Embora já houvesse jornais da própria Oposição 

Metalúrgica, “ele queria um que pegasse mais as questões sindicais e 

populares. Queria um pouco mais de base. E o jornal funcionou. A gente usava 

nas aulas de supletivo com o pessoal da Arno”. 

Como ela explica na mesma entrevista, o processo de elaboração do 

material, consistia na definição da pauta por Anizio e um grupo de 

trabalhadores militantes que traziam o conteúdo e na redação que contava com 

a participação dela, além de Frei Romeu, Aldo e Luiza, estudantes que 

chegavam naquela época para ajudar. Nas palavras de Sueli Bossam:  
A gente tinha preocupação com a linguagem, com a verdade e a 
história popular, sua realidade e sua luta. Tinha a preocupação 
com a visão de classe e de relatar o que os grandes jornais não 
faziam. Porque vivendo no período da ditadura muita coisa que 
acontecia de luta não era divulgado. Você tinha massacres, 
organização popular, greves, manifestações que ninguém ficava 
sabendo. Então era importante o jornalzinho, na questão de 
comunicar o que estava acontecendo - dos movimentos para os 
movimentos – em uma linguagem acessível. O jornal da 
Oposição era muito mais dirigido para as lutas sindicais, para as 
lutas da oposição, já o Hora Extra era mais amplo nos temas. A 

                                                                                                                                                                          
Oposição Sindical Metalúrgica – SP, do IIEP – Instituto de Intercâmbio, Informações, Estudos e 
Pesquisas. Entrevista concedida em 13/05/2015. 
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gente levava o jornalzinho, que já era rodado à tinta, para as 
reuniões de saúde e educação, fazendo questão de ler, fazia 
leitura na roda, na assembleia. 

 

Figura 12 – Boletim Hora Extra, maio 1978, acervo CPV 
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          O boletim, segundo Salles (2013, p.53), era rodado mensalmente na 

então pequena gráfica do centro de pastoral, como afirma: 
[...] noticiando a demissão de trabalhadores que denunciaram as 
péssimas condições de trabalho no 1º Congresso das Mulheres 
Metalúrgicas; greve na empresa metalúrgica Maxwell; o 
problema de salário e as últimas agitações do Movimento do 
Custo de Vida; greve dos metalúrgicos do ABC [...] (SALLES, 
2013, p.53). 
 

Em seu depoimento à autora Anizio Batista conta que, na época, o 

trabalho de distribuição de materiais de comunicação nas fábricas era muito 

visado. Para driblar a segurança, “a gente entrava de manhã com o jornalzinho 

escondido, deixava no armário das pessoas, colocava nas frestas, pregava nos 

banheiros, e em tempo de greve ia de bancada em bancada para deixar o 

material”. 

      O Hora Extra marcou também a entrada de Luiza Peixoto no CPV. Na 

entrevista à autora ela lembra que entre as preocupações da equipe estavam 

uma linguagem acessível, textos curtos, seleção de ilustrações adequadas. “A 

gente montava, fazia todo o processo, as imagens a gente chupava de outras 

publicações”. Havia reunião de pauta, “a Sueli, Frei Romeu, Anizio, Aldo e eu 

dividíamos as matérias, pesquisava e fazia os artigos, que eram apresentados 

e avaliados por todos. Em sua análise: 
Esse boletim era interessante porque trazia assuntos da 
conjuntura econômica e política e de dentro das fábricas, dos 
direitos trabalhistas. Muito naquela linha vamos passar 
informação para conscientizar a pessoa, para ela saber que tem 
direitos, para saber o que está acontecendo, para se perguntar o 
porquê das coisas. 
 

 A princípio, o objetivo do boletim, bastante simples, “mas com muito 

cuidado no fazer”, diz Luiza, era para ser usado dentro das fábricas, como um 

veículo de informação e discussão entre as lideranças e os operários, mas 

acabou sendo enviado, por correio, para fora de São Paulo, inclusive com um 

pequeno sistema de assinaturas.  

 O Hora Extra era encaminhado para as comunidades eclesiais de todo o 

Brasil, enfatiza Aldo Escobar em seu depoimento. Havia lugares em que a 

Sueli chegava e as pessoas falavam `Olha, esse aqui é o único material que a 

gente recebe para saber das coisas, fora o rádio e a TV`. Como avalia:  
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O boletim falava do movimento operário e popular, da luta na 
América central, Guatemala, Honduras, Nicarágua, e do Brasil. A 
gente escrevia, montava e rodava no mimeógrafo. No começo, o 
padre Xavier desenhava direto no estêncil, no espaço que a 
gente deixava depois de distribuir as matérias. Ele lia os artigos 
e fazia ilustração em cima dos assuntos. O jornal era muito 
sintético, com quatro ou oito páginas, você não podia falar muita 
coisa. Era bonitinho e foi um material muito importante. No início, 
o principal distribuidor era o próprio Anizio que levava para a 
fábrica onde ele trabalhava. Depois começamos mandar para as 
pessoas e entidades do nosso endereçário e o pessoal queria 
mais, a gente mandava vinte, trinta pacotinhos.  
 

Maria Zetildes Lima25, que trabalhou na gráfica do CPV, também 

integrou a equipe do Hora Extra, quando conheceu o centro, em 1979. “Eu 

nasci no sertão do Maranhão, aos 19 anos vim para São Paulo, morar na casa 

de uma amiga, na Zona Sul, exatamente na Rua Vergueiro, a mesma do CPV”. 

Foi “caçando missa”, já que no Nordeste participava de comunidade de base, 

que ela conheceu Frei Romeu e Frei Sérgio. Começou a participar de um grupo 

de jovens e foi convidada a ajudar fazer o boletim. “Nesse tempo eu trabalhava 

em uma empresa metalúrgica, quando participei da greve, na qual mataram 

Santo Dias26”, lembra ela. 

No entanto, ela participou de algumas reuniões da redação, mas como 

não sabia como escrever, acabou saindo. E disso tirou uma lição: 
Hoje eu tenho muito cuidado quando eu faço isso no movimento, 
porque você acha que a pessoa sabe de alguma coisa e nem 
sempre ela sabe. Tiro por mim, que vinha da comunidade de 
base lá do sertão e me vi numa cidade grande para fazer uma 
matéria para o jornal metalúrgico de uma entidade. Esse jornal, 
eu me lembro, a gente lia e passava para frente, super legal. 
 

 Além do Hora Extra, o CPV publicou outros boletins com foco no 

movimento sindical e popular, como informa Salles (2012, p.8). Entre eles, o 

Resenha (1981-1985), produzido por um grupo ligado à Oposição Sindical, que 

fazia uma seleção de matérias com variadas opiniões, publicadas na grande 

imprensa e na imprensa alternativa, direcionado às lideranças dos movimentos 

                                                           
25Maria Zetildes Lima é pedagoga, fotógrafa, auxiliar de enfermagem; foi funcionária do CPV, 
responsável pelo funcionamento da gráfica. Hoje, é coordenadora do Grupo Reflorescer pra 
Vida, que reúne mulheres que participaram do movimento de saúde, nas década de 1970 e 80 
e do Grupo de Tae-kwon-do; trabalha no Hospital Heliópolis. Entrevista feita em 08/05/2015. 
 
26 Operário, membro da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo e da Pastoral Operária, 
assassinado por um policial militar, em frente à fábrica Sylvania, em Santo Amaro, no dia 30 de 
novembro de 79, durante repressão à greve da categoria.  
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populares; o Quinzena (1985-1995), parecido com o anterior, mas que incluía 

textos de movimentos, organizações e entidades afins, também voltado às 

lideranças populares e produzido inteiramente pelo centro, o A Propósito dos 

Movimentos Populares (1982-1984), no formato de cartilha popular, com 

edições temáticas, produzido pelo CPV e um grupo vinculado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT); o E Agora, produzido por um grupo minoritário do PT (PT 

Vivo), ligado a então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, a partir dos 

debates sobre a criação da Central de Movimentos Populares (CMP). 

 

Figura 13 – Quinzena, 1989, acervo CPV 
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Figura 14 - A Propósito dos Movimentos Populares [s.d], acervo CPV 
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 2.4 Oficinas de comunicação popular  
Em conjunto, os setores da gráfica, editoração e audiovisuais do CPV 

tiveram papel significativo na formação e capacitação na área da comunicação 

popular. “Eu entrei no centro de pastoral para trabalhar com o mimeógrafo”, 

lembra Zetildes na entrevista à autora, embora “nem soubesse o que era isso”. 

No início era um equipamento de impressão a álcool, passando depois para um 

elétrico e finalmente para uma pequena off-set. “A gente supria as 

necessidades de comunicação dos movimentos, as pessoas chegavam pediam 

para rodar o material. Muitas vezes, nem sabiam fazer o boletim ou o panfleto, 

daí o Aldo e o pessoal sempre se dispunham”.  

Para a execução da sua proposta de trabalho de documentação e 

comunicação junto aos movimentos sindicais e populares, no início dos anos 

de 1980, relata Heloísa Cruz (2013, p.17), o CPV substitui o mimeógrafo a 

álcool e adquire um equipamento elétrico e uma pequena off-set Multilit. 

Equipamentos que vão viabilizar a produção de boletins, cadernos e jornais do 

próprio centro, e a montagem e impressão do material editado por outras 

entidades e movimentos. Produções que vão formar e integrar o rico acervo do 

CPV, responsáveis por articular a comunicação entre os movimentos e divulgar 

a ações dos mesmos para o espaço público, tema que detalharemos em outro 

capítulo. 

O CPV contribuiu muito imprimindo e elaborando materiais dos 

movimentos e voltados para eles, conta Zetildes, que destaca a importância 

das oficinas ministradas por Aldo Escobar que apontavam para a autonomia e 

participação desses movimentos na elaboração de seus documentos: 

 
Ele era jornalista e incentivava a gente a elaborar nosso próprio 
material. Na época, eu participava da Associação União de 
Moradores do Jardim São Savério e do Movimento de Saúde do  
Parque Bristol, que tiveram muito apoio do CPV. Através das 
oficinas de comunicação que o Aldo dava, a gente fazia os 
nossos boletins, o que vinha na linha de contribuir para a 
autonomia das comunidades. Acho que era porque ele sabia que 
o CPV iria acabar e quando acabasse as pessoas não ficariam 
ao léu, tendo condição de cuidar da sua entidade, do seu 
movimento.  
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Figura 15 – Boletim elaborado como exercício de curso de imprensa da 
União dos Moradores do Parque Bristol e Jardim São Savério, julho de 

1983

 
  

Enquanto agente político externo à comunidade, afirma Escobar (2012, 

p.16), “o nosso papel era sistematizar o processo de produção comunicacional 

na perspectiva popular”, que consistia em um prévio debate sobre o porquê de 

se fazer um boletim impresso para um público em sua quase maioria 

analfabeto ou analfabeto funcional. Com respostas que apontavam para a 

aparente facilidade de se fazer um boletim escrito e as dificuldades técnicas de 

se fazer materiais audiovisuais, além do maior custo financeiro de tais 

produções. Independente das limitações, o boletim representava, na época, um 

anseio das comunidades e movimentos, que buscavam nas oficinas se 

apropriar das técnicas de sua produção.   

Nas oficinas, das quais tivemos a oportunidade de colaborar, enquanto 

prestadora de serviços ao CPV, em 1988, os participantes, em sua maioria 

lideranças populares e sindicais, eram motivados a fazer um diagnóstico da 

realidade local e as relações transversais que aquele meio tinha com outros 

grupos afins – bairro, fábrica, cidade, país. Característica essa, de interligar e 
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promover a intercomunicação dos vários ambientes sociais, fundante nos 

materiais de comunicação elaborados pelo CPV ou por ele divulgados. O 

objetivo do diagnóstico, lembra Escobar (2012, p.17), era levantar os 

problemas, as necessidades e as conquistas das comunidades e movimentos, 

bem como definir o público-alvo do boletim a ser produzido. 

 Outra preocupação no curso, de acordo com o depoimento de Aldo 

Escobar à autora, era a questão dos então denominados meios de 

comunicação de massa, como propagadores da ideologia dominante. Neste 

sentido, o curso promovia o que se chamava leitura crítica da comunicação, a 

partir da realidade dos participantes, nas periferias e nas fábricas. O que exigia, 

lembra ele, uma mudança de códigos de referência das pessoas acostumadas 

com o conteúdo veiculado pela televisão, por exemplo, “que não desperta para 

nada, ao contrário adormece e promove o consumo”.  

 Para mudar os códigos, afirma Escobar no mesmo depoimento, “você 

tem que colocar uma coisa no lugar, no caso, o conteúdo da comunidade; 

combater ideologicamente com as armas do próprio movimento, uma luta 

quase quixotesca”. Mas que deu resultado, garante. Nesse processo, “algumas 

comunidades conseguiam enxergar melhor, não que deixassem de gostar das 

novelas, ou de deslumbrar a tecnologia da mídia, mas vê-la de forma crítica”, 

assegura. 

 Já na fase de elaboração dos textos, o grupo definia o conteúdo, fazia 

exercícios de redação com orientações referentes aos gêneros jornalísticos e 

linguagem. O conteúdo era dado pelo próprio movimento social, “vinha da 

comunidade e era discutido, era uma coisa de raiz”, enfatiza Aldo Escobar na 

entrevista à autora. “Você tinha um problema, por exemplo, de horário de 

ônibus ou de precariedade dos transportes, então nada melhor do que quem 

sofre na carne discutir os problemas e procurar resolvê-los”. Assim, “o trabalho 

de comunicação era o resultado de uma organização que servia também para 

melhorar essa organização, em uma espiral”. 

Definido o conteúdo e escrito os textos, as oficinas de comunicação 

popular ensinavam como diagramar o boletim, que em geral era a preocupação 

maior do grupo.  Não era uma diagramação como se faz hoje eletronicamente, 

lembra Escobar (2012, p.18) que explica: 
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Os textos eram datilografados já no formato de coluna em que 
iriam ser impressos, seguindo o desenho do esboço da 
publicação, paginação, pestapagem (colagem), definição da arte 
final, gravação das matrizes para impressão em mimeógrafo 
(ESCOBAR, 2012, p.18). 

 

Figura 16 - Material utilizado nas oficinas de comunicação, acervo pessoal 
da pesquisadora 

I
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 Para suprir as necessidades de ilustrações, o CPV dispunha de 

cadernos com uma gama de ilustrações e charges produzidas por artistas 

comprometidos com as publicações populares de sindicatos, movimento social, 

associações, enfim. Desenhos que podiam ser usados abertamente, “num 

autêntico copyleft, hoje defendido e praticado por internautas na rede mundial 

de computadores” (ESCOBAR, 2012, p.18). 

 

Figura 17 – Cadernos de desenhos disponibilizados para os materiais de 
comunicação dos movimentos, acervo CPV 
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Figura 18 - Um dos desenhos disponibilizados no livro Ilustração Sindical 
do Laerte, editado pela Oboré 

 
  

Nessa perspectiva, a questão estética dos materiais também era uma 

preocupação da equipe que ministrava as oficinas de comunicação popular do 

CPV. “Por ser popular e a partir da periferia o material não tinha que ser feio”, 

contesta Aldo Escobar em sua entrevista à autora. Ao contrário, “tinha que ser 

o mais bonito possível”, até porque as referências de beleza das pessoas eram 

aquelas dos grandes meios de comunicação. 

 Embora houvesse falta de recursos para elaboração dos materiais 

populares de comunicação, Escobar imputa à igreja a resistência em investir na 

beleza das publicações populares “não se podia fazer uma coisa bonita que 

destoasse da realidade, aquela coisa da opção não pelos pobres, mas 

vinculada ao voto de pobreza que os religiosos fazem e que se expressava nos 

materiais”. Mas não existia rejeição, na época, pelas publicações “mais feias”, 

afirma Escobar, porque “as comunidades é que as faziam”. 

 A exemplo dos boletins impressos, a elaboração do material audiovisual 

do CPV contava com a participação e discussão dos envolvidos. Como lembra 
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Sueli Bossam, responsável por esse setor nos anos de 1980, em seu 

depoimento, a primeira produção desse tipo foi uma radionovela de dez 

minutos, gravada em fita cassete, intitulada A incrível história de Marta e 

Raimundo, que segundo ela depois virou filme. Era uma adaptação que a 

equipe do CPV fez de um material latino-americano para trabalhar com os 

integrantes da União dos Moradores do Jardim São Savério, na região sudeste 

de São Paulo, a partir de um problema concreto. O áudio, em fita cassete, 

lembra ela, tinha como pano de fundo a questão do machismo e como 

enfrentá-lo: 
Na época, lá no bairro, uma menina, filha de um trabalhador 
metalúrgico engravidou e o pai queria expulsá-la de casa. Como 
a gente iria abordar essa questão? Pensamos, então, em uma 
dramatização, invertendo os papeis sociais do homem e da 
mulher, a partir de um sonho da personagem Marta, já no filme 
quem sonha é o Raimundo. O material fez tanto sucesso nas 
comunidades que resolvemos reproduzir e distribuir em nível 
nacional. Além dessa, a nova cassete trazia mais três 
radionovelas e uma poesia dramatizada, acompanhada de um 
caderninho de orientação para os debates: A história de uma 
terra que comprou a guerra; A história de um empresário que 
não subia o salário; O operário em construção. Foi incrível esse 
material percorreu o Brasil todo, fizemos milhares de cópias. 

 

 O CPV trabalhava também na montagem e empréstimo de gavetas de 

eslaides, como conta Sueli Bossam na mesma entrevista, a partir de temas 

solicitados por grupos populares e de trabalhadores. Por exemplo, eles 

queriam discutir a questão da terceirização, faziam o roteiro, escolhiam as 

imagens disponíveis no CPV, “a gente montava, mais tarde introduzimos 

também o áudio, e emprestava para subsidiar as discussões”. Além dos 

materiais do próprio centro, havia conjuntos de eslaides prontos produzidos por 

entidades e movimentos de todo país, disponíveis para empréstimo.   

 O setor de audiovisuais se desenvolveu de tal maneira que nos anos de 

1980 o CPV montou seu próprio estúdio de gravações, como lembra Victor 

Petrucci no depoimento à autora. 

 

2.5 De pastoral a centro de pesquisa 
Desde sua fundação, na década de 1970, o CPV, conforme afirma 

Salles (2012, p.137), atuou com características de centro de pastoral, tornando-

se progressivamente mais laico ao longo dos anos de 1980, até desvincular-se 
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da Ordem dos Dominicanos em 1989. Quando passa a denominar-se Centro 

de Documentação e Pesquisa Vergueiro e muda sua sede para a Rua Claudio 

Rossi, no bairro da Aclimação, em São Paulo, onde passa a arcar com o 

aluguel. Em 1991, se transfere para Rua Professor Sebastião Soares de Faria, 

Bela Vista e, finalmente em 1997, o CPV compra a área de uma garagem em 

um prédio antigo à Rua São Domingos, 224, também na Bela Vista, onde está 

até hoje.  A venda do prédio e a doação do acervo estão sendo discutidas pela 

diretoria e pelos sócios, questão que abordaremos mais adiante. 

Na entrevista à autora, Victor Petrucci afirma que a igreja nunca 

controlou ideologicamente o CPV, embora tivesse o controle de local e do 

dinheiro. Houve embates com o setor mais de centro, segundo ele, 

representado por Frei Calixto Valverde, que tentaram derrubar o grupo ligado 

ao Frei Romeu, que defendia a proposta de um trabalho de apoio e serviço aos 

movimentos populares e dos trabalhadores, em detrimento das ações pastorais 

propriamente ditas. “A gente dizia, não há problemas em disputar, só que o 

financiamento que ganhamos é para essa proposta e se sairmos vamos 

comunicar às entidades financiadoras”, o que poderia impactar no corte de 

repasses. 

Em seu depoimento Luiza Peixoto afirma que sempre houve esse 

conflito entre grupos, de um lado os que defendiam uma posição mais pastoral 

do CPV, de outro, os que queriam o centro a serviço dos movimentos popular e 

sindical. “Nunca fomos obrigados a obedecer as orientações da igreja”, garante 

ela. “A gente trabalhava muito para a igreja, principalmente com os setores 

ligados à Teologia da Libertação, mas na nossa cabeça não tínhamos a ver 

com ela”.  A ponte e relações com o bispo e a hierarquia, lembra, ficavam por 

conta de Frei Romeu, que nunca disse `olha a igreja não vai gostar disso ou 

aquilo`.  Ao contrário, diz Luiza, o frei apoiava e puxava a linha de trabalho 

junto ao movimento operário, apesar da reação contrária de setores dos 

dominicanos. 

Algumas medidas já davam sinais desse rompimento do CPV com os 

dominicanos e, consequentemente, com a igreja, lembra Salles (2012, p.58). 

Entre eles, o contrato de comodato, entre o centro e a Sociedade 

Impulsionadora dos frades, estabelecido em 1984, e que determinava a saída 

da entidade do local de propriedade dos dominicanos num prazo de quatro 
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anos. Ou ainda o corte da colaboração mensal concedida pela Ordem dos 

Dominicanos. A exigência formal de mudança do nome do centro veio do bispo 

da Regional Episcopal do Ipiranga, “sob a alegação de que o CPV não fazia 

trabalho pastoral como a Igreja oficial entendia e não estava vinculado aos 

planejamentos pastorais daquela regional católica” (ESCOBAR, 2012, p.2). 

Tal concepção de ação pastoral, à época, era contestada por alguns 

religiosos vinculados ao CPV, ainda que não oficialmente, inclusive pelo seu 

presidente Frei Romeu Dale, “reafirmando a pastoralidade dos trabalhos da 

entidade” (ESCOBAR, 2012, p.2). Independente da mudança do nome do 

centro, que retirou o termo pastoral, Frei Romeu Dale (1911-2007) continuou 

na direção da entidade, no cargo de presidente, até março de 1990.   

Também é nesta época que se desenvolve uma série de ações por parte 

da hierarquia da Igreja Católica, o que desembocou em uma reviravolta 

conservadora, sob o papado de João Paulo II, em combate à Teologia da 

Libertação e seus pensadores. Que, direta ou indiretamente, incidirá nos 

projetos populares ligados aos setores progressistas, como o CPV e, sobretudo 

no CEMI, como veremos mais adiante. 

Em 1984, o teólogo Leonardo Boff, expoente da linha da libertação no 

Brasil, é penalizado pela Congregação para a Doutrina da Fé, comandada pelo 

então cardeal Joseph Ratzinger, depois papa Bento XVI, devido ao seu 

livro Igreja: carisma e poder27. Foi condenado com a deposição da cátedra de 

teologia e a imposição de um chamado “silêncio obsequioso”. Sendo liberado 

após 11 meses. Em 1992, mais uma vez Roma quis impor as mesmas penas 

com o agravante de que o religioso deveria sair do Brasil e mudar-se para a 

Coréia ou para as Filipinas, sob novo “silêncio obsequioso”. Quando o teólogo, 

considerando a medida excessiva, deixou a Ordem Franciscana (GUEDES, 

[s.d]. 

A santa inquisição, como era chamada a Congregação, nos meios 

progressistas, foi responsável ainda pela retirada de milhares de padres do 

mundo todo, ligados à Teologia da Libertação, de cargos docentes e do 

ministério sacerdotal. Os casos mais contundentes ocorreram na Nicarágua da 

                                                           
27 O livro, publicado pela Vozes em 1982, é composto por uma série de ensaios elaborados por 
Leonardo Boff, nos anos de 1970 e início de 80, pondo em cheque as estruturas internas da 
igreja, questionando se é possível o poder e a igreja se converterem. 
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revolução sandinista, “sobretudo quando o Governo desse país, depois de 

derrubar a ditadura apoiada pelos Estados Unidos, entrou em guerra não 

declarada com a grande potência, com o presidente Ronald Reagan 

empenhado em desalojá-los do poder” (BEDOYA, 2014). 

Ainda de acordo com o autor (2014), na Nicarágua, na época, inspiração 

para os movimentos populares e políticos brasileiros, o padre Miguel d`Escoto, 

outro expoente da Teologia da Libertação, e então ministro de Relações 

Exteriores daquele país, foi suspenso de suas atividades pastorais, celebração 

de missas e confissão de fiéis pelo papa João Paulo II, em 1984. Penalidade 

que foi removida em agosto de 2014 pelo papa Francisco, sucessor de Bento 

XVI que renunciou à chefia da Igreja da Católica, em 2013.  

 

2.6 Fatores que contribuíram para o declínio das atividades do CPV 
 Além das mudanças ocorridas no âmbito da Igreja Católica, como vimos 

no item anterior, expressas pelo combate contundente aos setores 

progressistas da chamada Igreja Popular, sobretudo a partir de meados da 

década de 1980, mudou também o cenário político-social brasileiro.  

 Em seu depoimento à autora, Luiza Peixoto acredita que com a 

redemocratização que se efetiva nos anos de 1980, o CPV começa a perder 

campo no seu papel de fortalecer os movimentos. É quando também, lembra 

Victor Petrucci, em sua entrevista, os sindicatos, muitos apoiados pelo CPV no 

processo de retomada pelas oposições, passam a ter vida e estrutura próprias 

e já não dependem mais da entidade para a elaboração de seus materiais de 

comunicação, por exemplo. A exemplo do que ocorre também no Partido dos 

Trabalhadores. 

 Opinião compartilhada por nossa entrevistada Sueli Bossam, que credita 

à abertura política a perda de sentido também do setor de publicações, ponto 

forte do CPV, “já que as entidades conseguiam se organizar, tinham suas 

próprias livrarias e a distribuição de materiais se dava de forma mais tranquila 

sem a repressão militar”. Ela aponta ainda a questão dos financiamentos por 

entidades internacionais que redirecionam seu apoio a outros países que se 

encontravam em situação mais opressora do que no Brasil, como da África, do 

Leste Europeu. “Tudo isso foi levando à exaustão”, avalia. 

http://brasil.elpais.com/autor/juan_gonzalez_bedoya/a/
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          Entre os motivos que contribuíram para as mudanças de cenário no final 

dos anos de 1980 e que tiveram impacto no trabalho do CPV e demais 

organizações no que se refere à queda acentuada de financiamentos externos, 

Rudá Ricci (2008, p.1) destaca três. O primeiro, a queda do muro de Berlim 

que gerou “uma nova leitura da geopolítica de investimentos externos”. 

Momento em que o Leste Europeu passou a demandar apoio para a 

consolidação de sua tênue democratização, a exemplo do Brasil no início da 

década de 1980. Assim como a África desponta como continente mais 

necessitado de ajuda financeira. 

        A Constituição Federal de 1988 é apontada pelo autor (2008, p.1) como o 

segundo motivo, por ter promovido mecanismos de cogestão de políticas 

sociais no Brasil, inserindo os movimentos sociais e as organizações não-

governamentais no âmbito da administração pública, com a criação de fóruns e 

conselhos participativos.  

        Na entrevista à autora, Luiza Peixoto avalia que as instituições 

internacionais passaram a ver de forma diferente, porque no Brasil vários 

sindicatos haviam sido conquistados, a CUT já existia, o PT e uma série de 

movimentos estruturados. Então, os financiamentos para atividades do CPV 

foram escasseando e determinando o declínio da entidade, cujo 

funcionamento, segundo Luiza, dependia em 80% dos recursos vindos do 

exterior. 

        O terceiro motivo da queda de repasses a projetos sociais no Brasil por 

organizações internacionais, destacado por Ricci (2008, p.2), foi a imposição 

de monitoramento e agendas europeias como contraponto ao financiamento 

externo. O foco passou a ser a observação de resultados concretos expressos 

na mudança de qualidade vida do público atingido por ações de Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) financiadas por entidades da Europa, 

principalmente da França, Alemanha e Holanda, assim como dos Estados 

Unidos, Japão, Canadá, entre outras. 

        Como explica o autor (2008, p.2), ações “de caráter simbólico”, por 

exemplo, as romarias de agricultores familiares, passaram a ser questionadas 

pelas agências financiadoras por serem consideradas “de baixa efetividade na 

mudança social”. Com isso, afirma Ricci (2008, p.2), agendas como meio 
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ambiente e direitos da mulher, na época tipicamente europeias, passaram a 

fazer parte obrigatória dos projetos de entidades brasileiras. 

        Além da questão da redução do financiamento externo, que marca o 

final dos anos de 1980, a década de 1990, segundo Miani (2008, p.4), assiste 

ao que ele chama de refluxo do conjunto dos movimentos sociais e 

populares28. A política neoliberal implantada com o governo Collor de Mello e 

seus impactos na conjuntura política “promoveram um desequilíbrio na 

correlação de forças e as organizações dos trabalhadores sofreram uma 

desmobilização e um desgaste generalizados” (MIANI, 2008, p.4).  

Neste cenário, afirma o autor (2008, p.4), o CPV também foi afetado. 

Tendo em vista a dificuldade de readequar o seu papel às mudanças 

conjunturais, somado à falta de financiamento, o centro obrigou-se a diminuir 

significativamente suas atividades e reduzir seu orçamento e pessoal.  

         Sem recursos financeiros, diz Victor Petrucci em seu depoimento à 

autora, o CPV começa a perder a capacidade de sustentação da militância 

assalariada. Em 1981, ainda com uma base financeira estável, segundo Salles 

(2013, p.54), o centro chegou a ter uma equipe de 12 profissionais, em sua 

maioria vinculados ao movimento sindical paulistano e organizações de base 

de trabalhadores e moradores de bairros. No final da década de 1990, a 

entidade não mantinha nenhum funcionário contratado, contando apenas com 

o trabalho de um corpo de voluntários e militantes, o que ocorre ainda hoje, 

com um grupo reduzido a meia dúzia de pessoas que se dedicam “conscientes 

da importância do acervo do centro para a sociedade” (RIBAS, 2012, p.35).  

No final dos anos de 1980 e durante a década de 90, o CPV 

permaneceu em atividade, embora alguns serviços tenham sido suspensos, 

como, por exemplo, o apoio direto aos movimentos. A entidade passou a 

intensificar sua condição de centro de documentação e pesquisa e, por algum 

tempo, enquanto distribuidora de publicações, depois também desativada, 

como relata Miani (2008, p.4). 

                                                           
28 Há controvérsias no que se refere à concepção de que houve um refluxo dos movimentos 
sociais no final dos anos de 1980 e 90. Cicilia Peruzzo (2004a, p.41-42) afirma que enquanto 
nos meios acadêmicos se discutia essa tendência, na prática, tais movimentos se 
transformavam de microorganizações em organizações mais abrangentes, tornando sua ação 
mais qualificada, bem como abrindo caminho para gradativa interferência nos processos de 
efetivação de políticas públicas.  
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Ainda é nessa época que o campo de comunicação popular do CPV 

perde a força. Como lembra Heloísa Cruz (2013, p.25), com a crescente 

estruturação de departamentos de imprensa e comunicação nos sindicatos, 

bem como “a intervenção crescente dos profissionais da imprensa e dos modos 

de fazer jornal do jornalismo profissional”, com estruturas gráficas bem 

equipadas, a imprensa sindical modifica-se e ganha outras características. Ao 

mesmo tempo, em que, sem o apoio das entidades e o chamado descenso dos 

movimentos, a imprensa dos bairros e dos movimentos urbanos acaba se 

desarticulando e perde o que ela considera um importante espaço de 

expressão autônoma.  

Referindo-se ao CPV, Luiza Peixoto em seu depoimento conclui: “A 

gente nasceu como um acervo e voltou a ser um acervo”. Mas com um 

agravante, o conjunto dos documentos encontra-se acondicionado na garagem 

de um prédio antigo, à Rua São Domingos, 224, bairro Bela Vista, no centro de 

São Paulo. Embora a sede seja própria, o que alguns entrevistados consideram 

uma conquista, as condições são precárias, com vazamentos, umidade, sem 

higienização regular, presença de insetos, exposição à luz direta, que colocam 

em risco a preservação do conjunto dos documentos. 

Figura 19 – Fachada do prédio, em cuja garagem (com a porta 
semiaberta) funciona a sede do CPV 
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Figura 20 – Sem o espaço adequado, os documentos, embora 
organizados, aguardam a necessária higienização e digitalização 

 

 

3. Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel 
(CEMI)29: experiência que nasce no meio do povo 
O surgimento do CEMI (Centro de Comunicação e Educação Popular de 

São Miguel) tem sua referência na figura de Dom Angélico Sândalo Bernardino, 

jornalista de profissão30, que é nomeado bispo-auxiliar da Região Episcopal de 

São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo, em 1975, pelo então cardeal 

arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns.  

                                                           
29 Tendo em vista que o Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista 
(CEMI) passou por várias denominações, adotaremos nesse estudo esta última para nos referir 
àquela experiência comunicacional. 
 
30 Na entrevista concedida em 17/03/2015, Dom Angélico Sândalo Bernardino relatou que 
quando jovem trabalhou como jornalista, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Após 
fazer teologia e ordenar-se padre foi convidado pelo bispo a dirigir o jornal diário da diocese, 
ocasião em que foi detido e enquadrado na Lei de Segurança Nacional por fazer críticas ao 
então governador Sodré. Foi bispo auxiliar de São Paulo e vigário episcopal das Regiões 
Episcopais em São Miguel Paulista e das Regiões Episcopais de Belém e Brasilândia Foi 
responsável pela criação do CEMI e do jornal Grita Povo. Dirigiu o jornal O São Paulo, da 
Arquidiocese de São Paulo e fez parte do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. 
Atualmente é bispo Emérito de Blumenau/SC. 
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        Em entrevista à autora, Dom Angélico lembra que quando chegou à 

região se defrontou “com um povo maravilhoso, lutador, um povo trabalhador, 

sofrido e generoso, moradores das marcantes periferias”. Na época, a Região 

Episcopal de São Miguel compreendia a chamada Zona Leste II, dividida em 

setores pastorais: São Miguel Paulista, Ponte Rasa, Cangaíba, Itaquera, Itaim 

Paulista, Vila Esperança, Artur Alvim, Ermelino Matarazzo, Cidade Líder e 

Guaianases, bairros que apresentavam os piores índices de condição de vida 

da cidade de São Paulo (OLIVEIRA, 1995, p.49).  

         Resultado de uma expansão desordenada que tem início a partir da 

década de 1950, a região de São Miguel Paulista é marcada por construções 

feitas pelas próprias famílias em finais de semana, que levaram de 12 a 20 

anos para concluí-las. No final da década de 1970, não havia rede de esgoto, 

exceto no centro de São Miguel, e 70% das ruas não eram pavimentadas, com 

acúmulo de lixo nas vias públicas e proliferação de insetos e ratos (IFFLY, 

2004, p.140). 

         A população era formada em sua maioria de migrantes do Nordeste, 

mas também do interior de São Paulo e Minas Gerais, operários sem 

qualificação ou trabalhadores com baixa remuneração, que atuavam na região 

do ABC paulista, Guarulhos e outras zonas da capital. Os índices de 

mortalidade infantil chegavam a 113 por 1000 nascidos vivos, em Guaianases, 

e 80 por 1000 em São Miguel. Além da alta incidência de criminalidade e 

violência (IFFLY, 2004, p.140-141). 

         No final dos anos de 1970, a situação social do Brasil era uma panela de 

pressão prestes a explodir, segundo a comparação feita por Regina Festa 

(1986, p.15). Os focos de resistência surgiam em todo o país, a partir de 

manifestações por melhores condições de salário, trabalho e de vida. Os 

movimentos grevistas que se desencadeiam nesta época, lembra Festa (1986, 

p.15), obedecem mais “a uma explosão humana do que efetivamente à 

consciência de classe dos operários”, enfatizada no trabalho de formação dos 

trabalhadores, no período de repressão política.   

        Como afirma Cicilia Peruzzo (2004a, p.40), nesta fase histórica a 

população passa a ocupar espaços públicos – ruas e praças – “para opor-se, 

denunciar e reivindicar”, em aberto enfrentamento às proibições do regime 



95 
 

militar vigente, e acelerando um processo de conscientização, que se efetiva 

em grande parte no interior das Comunidades Eclesiais de Base.  

         A formação e ampliação de tais comunidades era uma das prioridades 

da Igreja de São Paulo, liderada por Dom Paulo Evaristo Arns, desde 1970, nos 

passos do Concílio Vaticano II, com ênfase na participação dos leigos 

(ESPERANÇA, 1995, São Paulo, p.13). Linha que vai nortear as ações dentro 

e fora das comunidades e a criação do CEMI, sob a égide da Teologia da 

Libertação.  

Conhecido por sua luta intransigente em defesa dos direitos humanos 

nos tempos sombrios da ditadura militar, Dom Paulo realiza, em 1973, a 

chamada Operação Periferia. Ele vende o palácio episcopal, situado no bairro 

nobre do Paraíso e muda-se para uma casa mais simples no Sumaré.Com o 

dinheiro, um total de cinco milhões de dólares, segundo artigo publicado pelo 

jornal Folha de São Paulo (MENDONÇA, 2013), o cardeal determinou a 

construção de 1.200 centros comunitários na periferia da cidade para serem 

ocupados como espaços informais para reuniões e encontros pastorais.  

Nestes barracos de madeira, muitos feitos em mutirão, como relata 

Mendonça (2013) em seu artigo, os moradores, incentivados pela igreja, 

passam a se organizar e lutar por direitos básicos como transporte, creches, 

escolas, moradia, postos de saúde, entre outros.  

“Dom Paulo arma todo um esquema eclesial fantástico, com gestos que 

não ficam devendo para o papa Francisco”, assegura Carlos Strabelli31, em sua 

entrevista à autora. Strabelli, um dos pensadores do CEMI, vai para São Miguel 

em 1978, ainda seminarista. Em suas palavras: 
Dom Paulo chega e revoluciona a arquidiocese de São Paulo, na 
época a maior do mundo. Era uma extensão imensa, ele divide 
em nove regiões episcopais, coloca um bispo-auxiliar em cada 
uma, com um plano pastoral comum a todos, dá autonomia 
administrativa aos bispos, mas mantém um colegiado pastoral. O 
arcebispo traz Dom Angélico da região de Ribeirão Preto, onde 
atuava como sacerdote, e para cá nós roubamos seminaristas 
de dioceses de todo o estado, trouxemos os melhores para atuar 
na criação de comunidades eclesiais de base, que vinham para 
trabalhar nas favelas, ocupações de terras, nos movimentos, 
essa era a nossa mística. 

                                                           
31 Carlos Strabelli é um dos criadores do CEMI, que coordenou por oito anos, enquanto padre; 
atualmente é coordenador de Cultura do CEU Inacio Monteiro na Cidade Tiradentes, em São 
Paulo. Entrevista concedida em 30/05/2015. 
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Além da ação pastoral colegiada, a criação das novas regiões 

episcopais visava dar uma resposta eficaz “ao crescimento desordenado, à 

miséria e à migração” que marcava o contexto da capital paulista naquela 

década (ESPERANÇA, 1995, p.13). Cabia, assim, a cada setor assumir e 

articular as quatro prioridades escolhidas pelo povo: Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), Direitos Humanos e Marginalizados, Mundo do Trabalho e 

Pastoral da Periferia. 

Tais iniciativas seriam fortemente combatidas pelos setores 

conservadores da hierarquia eclesiástica, culminando na divisão da 

arquidiocese, o fim das regiões episcopais e na saída de Dom Angélico, em 

1989, por determinação do papa João Paulo II. Consequências que, como 

veremos adiante, serão determinantes para a descontinuidade e o 

encerramento das atividades do CEMI, em 1992. 

           Naquela época, lembra Antonio Luiz Marchioni, o padre Ticão32, ele 

deixou a diocese de São Carlos onde estudava e veio para São Paulo, que 

mantinha os institutos de referência no ensino da Teologia da Libertação. 

Ocasião em que foi convidado por Dom Angélico para trabalhar na região de 

São Miguel. Como ele, outros estudantes de teologia deixaram São Carlos para 

atuar com o bispo. 

A determinação e opção pastoral de Dom Angélico são também 

destacadas pelos leigos, moradores da região de São Miguel. Como é o caso 

de Maria Aparecida Pereira Lima33, uma de nossas entrevistadas e cuja 

militância começou no início dos anos de 1970, na Juventude Operária 

Católica, passando pela Pastoral Operária, Oposição Sindical Metalúrgica de 

São Paulo.  

A chegada de Dom Angélico, segundo avalia Maria Aparecida, reforçou 

a caminhada da igreja local e incentivou os movimentos populares “daquela 
                                                           
32Antonio Luiz Marchioni, o padre Ticão, chegou a São Miguel em 1978, ainda seminarista e 
participou desde a criação do CEMI. Atualmente é pároco da Igreja São Francisco de Assis, em 
Ermelino Matarazzo, onde preserva o que conseguiu recuperar do acervo do CEMI. Entrevista 
concedida à autora em 04/05/2015. 
 
33Maria Aparecida Pereira Lima é advogada aposentada, assessora da Associação de 
Mulheres da Zona Leste; Membro da Coordenação da Pastoral Operária Estadual de São 
Paulo e da Pastoral Operária Diocesana de São Miguel; participou dos movimentos populares 
e de trabalhadores da região; e participou do CEMI. Entrevista realizada em 18/03/2015. 
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região sofrida”. Uma vez, conta ela em seu depoimento à autora, ele foi falar 

para a gente das comunidades e perguntou o que era igreja. E ele mesmo 

respondeu “Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a 

libertação, em Jesus Cristo, a ressurreição”. “Então, a gente entendeu melhor o 

que era igreja, que igreja somos nós e que a gente tem que estar organizado”. 

A partir da ação progressista de padres belgas que já trabalhavam na 

região e das prioridades do plano de pastoral da arquidiocese, como lembra 

Strabelli em seu depoimento, ao assumir, Dom Angélico prioriza a ampliação 

das comunidades de base. Em dez anos, de 1978 a 88, foram criados 256 

centros comunitários autônomos que, além dos serviços paroquiais que 

ofereciam, se tornaram espaços de irradiação do movimento popular, “era ali 

que a gente fazia, era um lugar de culto, de organização da população, de 

formação política, na perspectiva da Teologia da Libertação”.  

Com o crescimento vertiginoso dos movimentos populares e das CEBs 

na região, a igreja deparou-se com o problema da necessidade de uma 

intercomunicação entre as organizações. “A gente precisava atualizar nossos 

meios para manter uma organicidade em nível de conjunto da região 

episcopal”. Assim surge a proposta de colocar em uma assembleia a questão 

da comunicação “como necessidade absoluta para desemperrar o avanço dos 

movimentos”. Segundo Elizabete Costa Dantas34, em depoimento à autora, a 

população pedia o CEMI. 

Tudo isso era muito discutido, enfatiza Strabelli, era muita gente 

pensando junto, até que em assembleia foi aprovada a criação de um centro 

“que irradiasse a comunicação, fizesse a transversalidade das informações 

entre os movimentos e comunidades e preparasse comunicadores”. 

Neste contexto eclesial e com o apoio incondicional de Dom Angélico, 

um apaixonado pela comunicação, jornalista de profissão, assim como Dom 

Paulo Arns, surge o CEMI. A paixão do bispo pela comunicação inspirou 

também o então seminarista Carlos Strabelli, que destacou a tese defendida 

por Dom Angélico: 

                                                           
34Elizabete Costa Dantas, militante das comunidades de base da região de São Miguel, 
posteriormente esposa de Carlos Strabelli, foi coordenadora executiva do CEMI por 
aproximadamente oito anos. Embora enferma e com limitações na fala e locomoção, por conta 
de um AVC, ela se dispôs a colaborar com a pesquisa. A entrevista foi realizada em 
30/05/2015. 
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Ele dizia `eu acredito nos pequenos meios, que façam devagar 
ali onde acontece a vida, onde os pobres estão. Quem 
repercute, quem dá notícia? Então nós vamos fazer com que os 
pobres virem notícia. Sem os pequenos meios você não faz 
mudança social. Para atingir mudança nacional você tem que 
fazer ali no local, fazer acontecer`. Essa questão conduziu minha 
perspectiva em relação à comunicação, que carrego até hoje. 
 

A criação do centro, do jornal Grita Povo, como tudo na região episcopal 

de São Miguel, como assegura Dom Angélico, na entrevista à autora, foi 

resultado de trabalho em equipe, com padres, religiosos, leigos e leigas. A ideia 

foi simples, conta, “nós, pretensiosamente, dizíamos que era preciso ter a 

universidade do povo, feita pelo povo que não frequenta a escola, que não 

frequentou a universidade, mas que tem sabedoria”.  

             “É por isso que nós cantávamos: `Que sabedoria é essa que vem do 

povo? É o Espírito Santo, falando de novo`”, argumenta Dom Angélico, 

confirmando que a igreja seguia as orientações do Concílio Vaticano II. Na luta 

popular, afirma o bispo, duas coisas são fundamentais: a conscientização e um 

povo que está com os pés na estrada e tem a palavra de Deus, a bíblia, nas 

mãos, “um povo que se encontra pessoalmente com Jesus e que luta contra 

uma burguesia incrustada”. 

           Baseada na pedagogia de Paulo Freire, que inclusive esteve no CEMI, 

lembra Dom Angélico, a proposta do centro, assim como da igreja de São 

Miguel, era conscientizar o povo, por meio de encontros, assembleias, para 

que reivindicasse aquilo que lhe era de justiça. Daí vieram as grandes lutas, 

“por habitação, creche, postos de saúde, sarjetas, pavimentação, que 

chegaram a mobilizar até 15 mil pessoas na Praça Padre Aleixo”.  

 Por meio do CEMI, afirma o bispo na mesma entrevista, as comunidades 

de base foram robustecidas com subsídios para suas reflexões, caderninhos, 

roteiros para reuniões, na perspectiva de “aprofundar a palavra de Deus e o 

compromisso libertador de uma realidade opressiva, o centro era o grande 

articulador da comunicação popular”. 
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Figura 21 - Folheto chamando para assembleia, distribuído e lido nas 
celebrações e grupos de rua, CEMI 1984, acervo pessoal padre Ticão 

 

 
 

Entre os seminaristas que se transferiram para a Região Episcopal de 

São Miguel Paulista estava um dos nossos entrevistados, Douglas Mansur35 

que chegou ao local no final do ano de 1979. “Eu vim para ajudar na formação 

do CEMI, além do trabalho pastoral junto às comunidades. A gente fazia esse 

intercâmbio”, diz ele.  

O objetivo, afirma, era a formação pastoral, política, teológica, 

econômica e cultural dos leigos “e da nossa”. O CEMI era a base de tudo, 

promovia cursos nas diversas áreas: música, grafite, jornal, locução, rádios 

comunitárias, “as cornetas, que hoje são as webs”, audiovisuais. “Tudo voltado 

para as comunidades, Pastoral Operária, movimentos de mulheres, educação, 

saúde, moradia, isso era forte”, assegura.  

                                                           
35Douglas Mansur participou do CEMI, enquanto seminarista, desde sua criação. Foi fotógrafo 
do jornal da Arquidiocese O São Paulo e professor universitário; é fotógrafo autônomo dos 
movimentos sociais, pastorais e sindicais. Seu trabalho fotográfico pode ser acessado na 
página da organização sem fins lucrativos que administra - Celeiro de Memória - em 
https://www.facebook.com/Celeirodememoria. Entrevista realizada em 27/01/2015. 
 

https://www.facebook.com/Celeirodememoria
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Responsável pelos cursos de fotografia oferecidos pelo CEMI, segundo 

ele, “a preocupação era formar pessoas das comunidades para que se 

interessassem pelo registro da história da região”. Como avalia em seu 

depoimento à autora, o lance principal do CEMI era o elo que promovia, por 

meio da comunicação, entre a comunidade e o movimento, o que resultou em 

muitas conquistas. O que falta hoje, garante. “Com todos os recursos 

tecnológicos que temos, os movimentos não falam entre si, “vivemos no 

feudalismo da comunicação, cada um defende seu feudo”.  

A declaração de Douglas Mansur confirma o que postula o educador, 

escritor e comunicador popular Mario Kaplún. Segundo o autor (1983, p.53), 

quando os grupos e as comunidades passam a intervir diretamente no 

processo comunicacional ocorre, simultaneamente, outro importante avanço. 

“Já não são núcleos isolados cada um fazendo sua própria reflexão”, mas, 

através do meio, os grupos podem dialogar, intercomunicar-se, numa 

“comunicação de dupla via”. O meio interconecta aos grupos, “os une a 

distância e permite o intercâmbio e confrontação de mensagens e a construção 

de uma nova mensagem” (tradução nossa). 

A história do CEMI passa a ser construída, efetivamente, em março de 

1980, conforme relata em sua dissertação de mestrado Roberto Joaquim de 

Oliveira (1995, p.57-58), quando são realizados os primeiros encontros do que 

se pensava ser o Núcleo de Comunicação e Formação Dom Oscar Romeiro 

(NOR). A proposta partiu do subgrupo de comunicação da Equipe de Direitos 

Humanos da Região de São Miguel formada por lideranças locais, entre elas, a 

jornalista Regina Dalva Festa, referência nos estudos da comunicação popular, 

Antonio Marchioni, Carlos Strabelli, Gabriela O´connor e outros membros.  

         O surgimento do núcleo, de acordo com Regina Festa e Carlos Strabelli 

(apud OLIVEIRA, 1995, p.57), foi decorrência de três questões fundamentais: 
[...] primeira, a necessidade demonstrada pelos setores 
populares de terem aqui na Zona Leste um jornal informativo e 
um centro de estudos e de formação; segundo, decorrente da 
disponibilidade da equipe organizadora em levar adiante a 
proposta popular; terceiro, deve-se ao apoio de D. Angélico 
Sândalo Bernardino, bispo da Zona Leste, criando assim 
condições objetivas para que o projeto se tornasse realidade 
(apud OLIVEIRA, 1995, p.57). 
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      O projeto, segundo Oliveira (1995, p.71) foi elaborado pela equipe e 

encaminhado à Misereor, entidade episcopal de cooperação ligada à Igreja 

Católica da Alemanha, que financiou as atividades do centro de 1981 a 1988. 

Processo inicialmente marcado por um embate entre a diplomacia brasileira e o 

governo alemão. Isso porque, além das doações dos católicos, a agência, em 

alguns casos, solicitava co-financiamentos com o governo daquele país.  

      A questão, como lembra Carlos Strabelli em seu depoimento à autora, 

recaía na linha pastoral progressista adotada pela Igreja de São Paulo e 

principalmente da região de São Miguel Paulista. Como explica:  
A Misereor era financiada em 70% pelo governo alemão, que na 
época, repassava 1% do PIB para ajudar projetos do chamado 
Terceiro Mundo. Os outros 30% vinham da Igreja Católica 
alemã, que fazia captação entre os fieis durante a quaresma. Daí 
a diplomacia brasileira entrou na questão para impedir o 
financiamento ao centro de São Miguel. Estávamos ainda sob à 
ditadura, no governo de João Figueiredo, que definia Dom 
Angélico como `o bispo vermelho, o bispo comunista`. Com isso, 
o governo brasileiro tentou barrar o repasse. Dom Angélico 
escreveu uma carta para a Misereor, que era comandada pela 
Conferência dos Bispos da Alemanha. Como resposta a 
entidade garantiu que se o governo alemão não financiasse os 
70% do projeto eles garantiriam os 30%. Eles compraram a 
nossa briga e mandaram um dinheiro gordo e financiaram o 
nosso trabalho por três anos. 
 

     O projeto, que acabou sendo também co-financiado pelo governo 

alemão, previa custos de equipamentos como uma impressora off-set, 

gravadora de matrizes eletrostática, estúdio de som, um aparelho de vídeo-

tape, material para escritório, um veículo automotor; bem como para a 

realização de cursos de formação para agentes de pastoral e jornalistas; 

programas de rádio e televisão. Somando um total de 300 mil marcos, cerca de 

100 mil dólares, na época, para o período de 1981 a 1985, conforme relata 

Oliveira (1995, p.74). 

 Um segundo projeto de financiamento também junto à Misereor, e 

consequentemente ao governo alemão, garantiu os trabalhos e aquisição de 

equipamentos no período seguinte. Até 1988, segundo Oliveira (1995, p.76), 

chegaram aos cofres do CEMI um montante de 116.622,66 de dólares. Além 

da Misereor, lembra o autor (1995, p.77), outras entidades estrangeiras 

contribuíram financeiramente para os projetos do CEMI, entre elas a CEBEMO, 

da Holanda. 
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 Além dos financiamentos externos, o CEMI passou a contar com 

recursos próprios, por meio da prestação de serviços de gráfica para entidades 

ligadas ou não à igreja. Imprimia boletins, folhetos, cartazes, bem como  

cartões de visita, convites de casamento, como lembra Strabelli em sua 

entrevista. Outra fonte de renda era o estúdio de gravação, que além de 

atender as demandas das comunidades, da igreja e dos movimentos 

populares, mantinha serviços comerciais. Porque, além dos equipamentos de 

gravação, o estúdio dispunha de instrumentos musicais possibilitando a 

gravação de demos para artistas interessados. “Assim, a gente ganhava 

dinheiro por fora, e que não era pouco. Graças a Deus, o tempo em que 

estivemos lá nunca ficamos no vermelho”, assegura Strabelli. 

De acordo com o projeto inicial encaminhado à Misereor, eram objetivos 

do então denominado NOR: contribuir e capacitar para a formação da 

consciência crítica dos setores populares marginalizados, incluindo a luta pela 

criação da Universidade Popular; contribuir para o desenvolvimento de uma 

comunicação popular a partir das necessidades do momento histórico-político; 

estimular a fé, a reflexão e a participação efetiva dos cristãos na sociedade; 

desenvolver o sentido crítico dos meios de comunicação de massa; criar 

condições que permitam a conquista de instrumentos alternativos de expressão 

e unificação do movimento popular e atender às Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), o Movimento Popular Urbano e o Movimento operário 

(OLIVEIRA, 1995, p.58). 

 Entre junho e julho de 1980, Carlos Strabelli e Regina Festa, 

responsáveis pela formação da equipe de execução do projeto, percorreram 

seis países da América Latina – Peru, Colômbia, Equador, Costa Rica, 

Nicarágua e Panamá - para conhecer experiências de comunicação popular 

(OLIVEIRA, 1995, p.59). Experiências, segundo Srabelli na entrevista à autora, 

que tinham a assessoria da Comisión Evangélica Latino-americana de 

Educación Cristiana (CELADEC), entidade protestante que produzia materiais - 

para e a partir - das comunidades e movimentos, com vistas na formação 

política.  

Além de conhecer as ações, a dupla recolheu publicações, com teorias e 

técnicas, produzidas pelo conjunto das entidades latino-americanas, na época. 

Porque, segundo Strabelli, a proposta do centro era formar e capacitar 
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comunicadores e educadores populares, “sem perder a dimensão da 

politização da população”. Assim, “não bastava a gente simplesmente querer 

um centro que irradiasse a comunicação, sem que tivéssemos pessoas que 

trabalhassem essa comunicação nos diversos movimentos e comunidades”.  

Além dessas, Oliveira (1995, p.59) aponta outras experiências de 

comunicação popular que contribuíram no sentido de clarear os objetivos do 

centro, como a desenvolvida pela Arquidiocese de Vitória junto às CEBs, por 

meio do Secretariado Pastoral do Setor de Meios de Comunicação; o Programa 

de Comunicación por Cassete de Mario Kaplún, no Uruguai; a aplicação de 

métodos audiovisuais comunitários do professor Luiz Fernando Santoro, da 

USP, entre outras. Entre os teóricos estudados pela equipe do centro, segundo 

Oliveira (1995, p.59) estiveram Armand Mattelart, Juan Somavia, Herbert 

Schiller, Hans Magnus Enzensberger.  

A denominação Núcleo de Comunicação e Formação Dom Oscar 

Romero (NOR) foi dada pela Equipe de Comunicação que o organizou, mas 

com o início dos cursos de formação surgiu a proposta de que a escolha do 

nome do centro fosse feita mais democraticamente. Assim, em 1982, por 

decisão de uma assembleia, o núcleo passa a denominar-se Centro de 

Comunicação e Educação “Manoel do Ó” (OLIVEIRA, 1995, p.61). 

A proposta inicial do centro, segundo Flora Lovato (apud OLIVEIRA, 

1995, p.61), era de utilizar os diversos meios de comunicação, “não apenas o 

impresso”, e “ampliar o próprio conceito de comunicação, proporcionando a 

efetiva participação das comunidades”. Levando-se em conta, como argumenta 

a autora (apud OLIVEIRA, p. 1995) que: 
[...] as experiências levadas pelo Centro não estão isoladas de 
toda a problemática da região. Elas surgem quando as 
comunidades e os movimentos sentem a necessidade de 
desenvolvê-las; não estando desvinculadas dos contextos social, 
político e cultural, portanto, não deixam de considerar os 
condicionamentos impostos por estes fatores (apud OLIVEIRA, 
1995, p.61). 
 

 A partir dessa proposta, surge o jornal Grita Povo, como primeiro fruto 

do Centro de Comunicação e Educação “Manoel do Ó”, que abordaremos em 

item específico a seguir. 
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            Apesar das inúmeras tentativas de contato com a jornalista Regina 

Festa não obtivemos sucesso para entrevistá-la. Em depoimento na 

reportagem de Regina Tavares, da TV UNICSUL, intitulada Grita Povo de 

2003, Festa destaca que a experiência da Zona Leste foi importante porque 

mostrou que “era possível” trazer para a região todo seu conhecimento em 

comunicação. “Nós criamos aqui um centro de comunicação, fizemos o 

primeiro jornal popular de circulação, pensado a partir das comunidades, a 

sociedade decidindo”36. A jornalista destaca ainda o projeto internacional feito 

por ela e um grupo de amigos das áreas de vídeo e cinema, aprovado por 

organizações alemãs e que propiciou a vinda da primeira câmera de vídeo para 

o Brasil. 

Durante os seus dez anos de existência, de 1982 a 1992, o CEMI 

disponibilizou uma gama enorme de documentos escritos e materiais 

audiovisuais às pastorais e movimentos populares. Além de oferecer formação 

técnica nessas áreas, foi o primeiro grupo no Brasil a utilizar o vídeo para 

projetos de comunicação. O centro foi também responsável, por meio de seu 

setor de som, pela animação e realização festas, festivais de música e 

passeatas (IFFLY, 2004, p.211).  

          Em seu depoimento à autora, Carlos Strabelli relata que quando deixou a 

coordenação do CEMI, em outubro de 1989, o centro mantinha uma gráfica, 

uma biblioteca com 35 mil documentos abordando as lutas da Zona Leste no 

período. Além de 3.500 livros, uma hemeroteca com 5.000 eslaides que 

registraram o movimento popular e da igreja na região, coleções de jornais de 

esquerda, 20 mil horas de vídeo, um estúdio de som, um caminhão de som do 

tipo trio elétrico, de máxima potência, um prédio de dois andares. Estrutura que 

foi desmontada progressivamente com as mudanças no cenário político-

eclesial, como veremos adiante. 

 Atualmente, não há informações do paradeiro do acervo do CEMI por 

parte da Diocese de São Miguel. Para nossa pesquisa tivemos acesso ao 

arquivo pessoal do padre Antonio Luiz Marchioni, o Ticão, que mantém uma 

                                                           
36Entrevista concedida a Regina Tavares e que consta no vídeo intitulado Grita Povo, cópia da 
reportagem realizada pela TV UNICSUL, em 2003, e que integra o arquivo pessoal de Angelina 
Camilo, uma de nossas entrevistadas. 
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pequena mostra do que foi produzido e ou arquivado pelo centro, nas décadas 

de 1980 e início de 1990, em uma sala da Igreja São Francisco de Assis, em 

Ermelino Matarazzo, da qual é pároco.  

 

 3.1 CEMI: instrumento da Igreja 
 A denominação do centro de São Miguel passou por algumas 

alterações, que inicialmente, como relata Oliveira (1995, p.57-61), foi pensado 

como Núcleo de Comunicação e Formação Dom Oscar Romero (NOR), em 

homenagem ao arcebispo salvadorenho assassinado em 1980 por um atirador 

de elite do exército de El Salvador. Em julho de 1982, passa a chamar-se 

Centro de Comunicação e Educação Popular “Manoel do Ó”, em homenagem 

ao sindicalista pernambucano, nomenclatura que é substituída finalmente, em 

1983, por Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista 

(CEMI). 

 A última mudança no nome do centro provocou um racha na equipe e o 

afastamento da jornalista Regina Festa, como explica Carlos Strabelli em seu 

depoimento à autora: 
A indicação do nome de Manuel do Ó, sindicalista 
pernambucano, para o centro foi uma proposta da Regina Festa, 
e foi aprovado em assembleia. Só que quando eu levei a decisão 
para a igreja, Dom Angélico argumentou que o centro era um 
instrumento de comunicação pastoral, portanto da Igreja, e que 
deveria fazer referência à região episcopal de São Miguel. Bom, 
eu que fui o sacana e melei o esquema e mudamos o nome. Foi 
aí que a Regina se separou da gente, ela não admitia que se 
mudasse uma decisão discutida e aprovada em assembleia, ela 
achou que foi um golpe, uma atitude autoritária. 

  

Outra questão no processo de consolidação do centro de São Miguel foi 

a mudança de critérios para a formação da equipe coordenadora do centro.  

Enquanto o grupo inicial do NOR contava com uma equipe organizadora e uma 

equipe executiva formada por quatro pessoas - Regina Festa, Carlos Strabelli, 

Francisco Moser e um membro da Pastoral Operária -, a partir de 1982, 

segundo IFFLY (2004, p.216), o então padre Strabelli, nomeado pelo bispo, 

assume sozinho a direção da entidade.   

“A coordenação do CEMI, na prática era mantida por leigos, mas 

estatutariamente sua organização era hierárquica. O poder era do bispo. Ele 

colocava quem queria na coordenação do Centro” (OLIVEIRA, 1995, p.69). 
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Tanto, que o padre Strabelli ficou no cargo de coordenador até 1988, quando 

saiu, e coube ao bispo indicar um novo diretor, também um padre, Carlos 

Garcia, argumenta o autor (1995, p.69). 

O vínculo e dependência do centro com a Igreja já havia sido tema nas 

discussões que antecederam sua fundação. Como lembra Strabelli em sua 

entrevista, a ideia foi discutida junto aos participantes do Movimento Popular de 

Arte (MPA), formado por militantes de esquerda, pessoas ligadas ou não à 

igreja, que atuavam na região de São Miguel. Inclusive ventilou-se a ideia de se 

adotar o mesmo nome do jornal deles, o Espalha Fatos, para o veículo que o 

CEMI queria criar. O que não se viabilizou, o jornal do centro veio a denominar-

se Grita Povo, assim como não se efetivou a participação do conjunto do 

movimento na nova entidade, afirma. 

Por trás de tais decisões, como observamos nos depoimentos 

concedidos à autora, estava a posição intransigente do então padre Carlos 

Strabelli, idealizador e responsável pela implementação do centro, orientado 

pelo bispo Dom Angélico, na defesa de um instrumento que contemplasse às 

Comunidades Eclesiais de Base. Embora negue que houvesse uma 

deliberação da igreja de “ganhar católicos”, como explica:  
Eu era de igreja e puxava essa questão. Mas, o que nos 
importava nos movimentos que reuniam gente de todas as 
religiões era o pobre, os ferrados da sociedade. A Igreja não 
queria ganhar católicos. A gente queria organizar o povo, na 
perspectiva de Medellín. A meta era conquistar direitos, não 
poder. Não havia proselitismo. As questões eram discutidas, as 
estratégias, os encaminhamentos e como fazer o movimento. Se 
a igreja ganhou muita gente foi pela luta, pela postura que tinha, 
ela ganhou credibilidade pela posição clara contra a ditadura, de 
apoio a toda luta democrática de todos os partidos e outros 
movimentos locais e nacionais. O que a gente ganhou nesse 
período foi pela militância, pela credibilidade e pelos avanços 
que conseguimos. 
 

No entanto, além da questão institucional da Igreja Católica, Catherine 

Iffly (2004, p.216) chama a atenção para os problemas que a Igreja de São 

Miguel, na pessoa de Dom Angélico, enfrentava por sua ação sociopolítica. 

Desde 1978, ela estava na defensiva, enquanto militantes de partidos políticos 

atuavam no interior de suas pastorais e organismos, sendo o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) o principal ponto de conflito por conta de suas 

estratégias. Inclusive, diversos membros da equipe organizadora do NOR, em 
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1980, segundo a autora (2004, 217), militavam em partidos ou grupos da 

esquerda proscrita. 

Entre eles, a jornalista Regina Festa, uma das fundadoras do CEMI, 

inicialmente executiva do grupo Abril, que tinha grande conhecimento na área 

dos meios de comunicação alternativos e era colaboradora da entidade 

peruana Comisión Latinoamericana de Evangelización Cristiana (CELADEC). 

Além de ser membro da assessoria de comunicação do setor de comunicação 

da CNBB e ligada ao grupo dos teólogos da Libertação, em particular a Frei 

Betto, com quem trabalhou no campo da educação popular, inclusive para a 

cruzada de alfabetização, na Nicarágua (IFFY, 2004, p.217).  

Neste sentido, para Iffly (2004, p.217) o controle exercido pelo bispo e 

seu representante no que se refere à condução do CEMI, como citamos acima, 

pode ser justificado como uma estratégia diante do temor da possibilidade de 

uma politização do centro. No entanto, sem a abertura efetiva de participação 

dos leigos, católicos ou não, na cogestão da entidade e o seu  vínculo com a 

estrutura hierárquica da igreja, ainda que, na época, sob a responsabilidade de 

um bispo  progressista, entendemos será um dos elementos que contribuíram 

para o seu declínio e fechamento. Como também, veremos, apontam alguns 

entrevistados. 

Temor à parte, em seu depoimento à autora Carlos Strabelli lembra que 

no final da década de 1970 e início dos anos 80 a ditadura militar ainda estava 

instalada no país e os partidos de esquerda que estavam na clandestinidade se 

acomodavam dentro da igreja – PC, PCdoB, PCBR, e outras siglas. “Porque 

era onde acontecia o movimento popular, obviamente e inteligentemente eles 

estavam dentro”. Mas, segundo avalia, essas pessoas contribuíram muito “para 

ajudar a gente a pensar, a organizar, mobilizar, eu era ingênuo politicamente, 

devo a minha consciência política a esse pessoal”. 

Quando o centro de comunicação popular de São Miguel muda de 

nome, passando a denominar-se Centro de Comunicação e Educação Popular 

de São Miguel Paulista (CEMI), em 1983, a entidade apresenta a sua Carta de 

Princípios (OLIVEIRA, 1995, p.61). O documento, seguindo a linha defendida 

por Carlos Strabelli, como apontamos anteriormente, reforça a vinculação 

estrutural do centro com o evangelho, com a orientação da Igreja e com o 

compromisso da Igreja local. Lembrando que as ações pastorais na região se 
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orientavam pela Teologia da Libertação, linha progressista com bases no 

compromisso com os pobres e no apoio aos movimentos que lutavam por seus 

direitos. 

Tanto que na referida carta do CEMI, segundo Oliveira (1995, p.62), as 

Comunidades Eclesiais de Base aparecem como a primeira referência de 

trabalho, seguida do movimento popular e sindical e partidos políticos (sem 

apoio específico a nenhum). Prioridade destacada em trecho do documento, 

citado por Oliveira (1995, p.62), “Isto significa que, em seus programas e 

projetos este referencial (CEBs) estará em primeiro lugar na ordem de 

importância”. 

No que se refere à atuação do centro, o primeiro organograma, 

apresentado pelo Núcleo de Comunicação e Formação Dom Oscar Romero 

(NOR), dividia o trabalho em quatro setores, segundo relata Oliveira (1995, 

p.60): comunicação, documentação, audiovisuais e formação. 

Cabia ao setor de comunicação a produção de programas de rádio, 

jornal, cadernos de estudo e suplementos, com o apoio técnico de uma 

máquina off-set, um microcomputador com composer, uma prensa e 

grampeador. Ao de documentação: a montagem de arquivos de informação, 

fotográficos, biblioteca, hemeroteca e diapoteca. Ao setor de audiovisuais: o 

trabalho com vídeo cassete, montagem de fotoforo (a partir de fotos temáticas), 

foro-cassete (debate a partir de programas de rádio), experiências inspiradas 

nas produções da CELADEC e da Associación Latinoamericana de Educación 

Radiofônica (ALER), do Equador (OLIVEIRA, 1995, p.60). Que se utilizaria de 

máquinas fotográficas, aparelhos de televisão, gravadores, equipamentos de 

som e laboratório fotográfico. 

Finalmente, ao setor de formação cabia a realização de cursos de arte e 

comunicação junto às comunidades, o que se dava com o apoio técnico de 

uma máquina de sik-screen para impressão de cartazes, folhetos e camisetas.  

Pela Carta de Princípios, de 1983, os objetivos do CEMI passam a ser: 

produção de meios e materiais originais, promoções, capacitação, assessoria e 

prestação de serviços. A serem viabilizados pelos departamentos de 

documentação, criança, vídeo e o Jornal Grita Povo. Em 1986 e 1987, como 

relata Oliveira (1995, p.62), foram agregados ao centro mais dois 
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departamentos, o de rádio popular (alto-falantes) e o de alfabetização de 

adultos, respectivamente. 

           Segundo o autor (1995, p.62), o Departamento de Documentação era 

responsável por arquivar todas as publicações elaboradas na região de São 

Miguel, a partir de 1970, além de montar uma livraria popular, nos moldes do 

Centro de Pastoral Vergueiro (CPV), que vendia cadernos de comunicação e 

educação popular. Em 1989, o setor contava com um acervo de 3.000 livros e 

materiais impressos com a história da organização da região, disponíveis para 

uso gratuito dos interessados. 

 Diante da preocupação com o analfabetismo na região de São Miguel e 

antecedido por várias experiências desenvolvidas na região, o CEMI cria, em 

1985, o departamento de Alfabetização de Adultos, com bases no modelo de 

Paulo Freire. O projeto chegará a integrar 86 grupos de alfabetização, com a 

participação voluntária de monitores - lideranças de várias comunidades, 

estudantes universitários e professores. 

 

3.2  Rádio Popular: a serviço da organização   
Como relata Oliveira (1995, p.66), o trabalho com alto-falantes nasceu 

em 1983, na favela Nossa Senhora Aparecida, em Ermelino Matarazzo, 

experiência que se denominou Rádio Popular da Vila Nossa Senhora 

Aparecida, então sob a responsabilidade do padre Ticão.  

Na época, lembra Denise Cogo (1998, p.103), a população da Região de 

São Miguel Paulista enfrentava problemas de educação, transporte, saúde, 

quando os moradores da favela Nossa Senhora Aparecida, pertencente à 

paróquia São Francisco de Assis, resolveram buscar soluções. Primeiro 

criaram um grupo de alfabetização de adultos com base no método Paulo 

Freire. Depois decidiram implementar um canal de comunicação oral para 

chamar os moradores para as reuniões e atividades comunitárias, já que o uso 

de panfletos impressos era inviável, tendo em vista o alto índice de 

analfabetismo entre eles. 

Inicialmente, a equipe de comunicação passa a percorrer a área com um 

megafone a pilha, etapa que se denominou “rádio móvel”, segundo Esmeralda 

Villegas Uribe (1997, p.201). Mas, tendo em vista o alcance limitado do 

instrumento, decidiu-se por colocar duas cornetas na janela do Centro 
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Comunitário que eram retiradas ao final das transmissões das mensagens, 

lembra a autora (1997, p.201).  

Apesar de pouco sistemática e organizada, até por conta de seu caráter 

inédito e funções limitadas, como afirma Villegas Uribe (1997, p.201), a 

experiência da favela Nossa Senhora Aparecida passa a apresentar 

característica de animação cultural. “Ao romper a condição de `cima para 

baixo` [...] e ao fazer uso, pela primeira vez, da comunicação não escrita, 

identificando desta forma um elemento que atingiria uma maior parte da 

população” (URIBE, 1997, p.201). Iniciativa, afirma, que foi efetiva, já que 

motivou uma maior presença dos moradores às reuniões.  

Com o sucesso da experiência decide-se fixar cornetas na sede do 

centro comunitário, que são transferidas posteriormente para o alto da igreja. 

Estimulada pelo padre peruano Bernardo Paquete, a equipe passa a 

desenvolver uma programação mais sistemática, utilizando os alto-falantes 

como rádio popular, a exemplo de experiências similares em Lima, no Peru 

(COGO, 1998, p.104).  

Em sua entrevista à autora, padre Ticão destaca a contribuição do então 

seminarista Carlos Garcia, que mais tarde vai coordenar o departamento da 

Rádio Popular do CEMI e o próprio centro, após a saída de Carlos Strabelli. O 

seminarista morava na favela Nossa Senhora Aparecida, conta o padre, e foi 

ao Peru conhecer as experiências de rádio popular, de onde voltou 

entusiasmado.  

A princípio, lembra padre Ticão, a rádio do povo, como era chamada, 

prestava também serviço de utilidade pública, por exemplo, ajudava a 

encontrar as crianças perdidas pela favela. “Imagine, filhos de migrantes vindos 

das áreas rurais, no meio de uma área enorme, as mães vinham 

desesperadas, a gente ligava os alto-falantes e em um instante encontrava os 

meninos”.  

De veículo utilizado para dar avisos e convocar os moradores para 

reuniões sobre o lixo, água, esgoto, o equipamento passou a ser usado como 

veículo de organização popular, afirma o padre. A primeira “briga”, lembra em 

seu depoimento, foi com a diretoria da escola local, que cobrava o material que 

recebia de graça para ser distribuído aos alunos. “A gente ligava as cornetas e 


