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que a classe trabalhadora teve para transformar a realidade naquele momento 

histórico”. Trata-se de um “acervo riquíssimo” porque traz as “memórias das 

ideias e das práticas dos trabalhadores e expressa uma identidade muito forte 

de todas as lutas de sobrevivência para a liberdade de ação”. 

Referindo-se ao conjunto de periódicos que integra o acervo do CPV, 

que denomina imprensa popular e dos trabalhadores, Heloísa Cruz (2013, 

p.18) enfatiza que eles remetem às lutas organizativas “por melhores 

condições de vida e trabalho, por direitos de organização, direito de greve, 

contra o arrocho salarial e pelo direito à cidade” e constituem-se como 

“momento significativo da cultura urbana e popular do período” (CRUZ, 2013, 

p.18).   

Aquele material do dia a dia que se fazia nos movimentos e 

comunidades para apoiar e organizar as lutas, hoje é histórico, lembra Victor 

Augusto Petrucci56 em seu depoimento à autora. O arquivo do CPV, afirma, 

retrata aquele período da história sindical, popular e partidária. “Eu morreria 

antes de jogar aquele acervo fora”, garante. 

Ao referir-se ao CEMI e ao jornal Grita Povo da Região Episcopal de 

São Miguel Paulista, Dom Angélico Sândalo Bernardino57 é enfático: ”Aqui é 

vida, não é biblioteca, isso é vida, que estava na mão do povo, é universidade 

popular”. 

Na visão de Heloisa Cruz (2010, p.426), os centros de documentação 

que articularam projetos de memória, história e comunicação populares 

constituem-se “na face mais orgânica” do processo das lutas de resistência à 

ditadura e pela redemocratização que teve como sujeitos ativos os movimentos 

populares e sindicais das décadas de 1970 e 80. 

 
2.1 Acervo jogado às traças ou às pombas 
Com as mudanças no cenário político, social e eclesial que se dão, 

sobretudo no final dos anos de 1980, conforme abordamos no primeiro 

capítulo, desenvolve-se um processo de desmonte do CEMI e de 

                                                           
56 Entrevista concedida em 09/06/2015. 
 
57 Entrevista à autora em 17/03/2015. 
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descontinuação das atividades e a luta para a preservação dos materiais, no 

caso do CPV.  

Depois de encerrar suas atividades em dezembro de 1992, o CEMI foi 

desalojado do prédio onde funcionava, na antiga casa paroquial, na Praça 

Aleixo Monteiro Mafra, 13, ao lado da catedral de São Miguel. Aos poucos os 

documentos, como relata Roberto Joaquim de Oliveira58 em entrevista à autora, 

foram amontoados em uma pequena sala em cima da quadra de esporte 

construída no espaço onde funcionava o centro.  

Já, em 1993, quando precisou acessar o acervo do CEMI por conta de 

sua pesquisa de mestrado, Roberto Joaquim lembra em seu depoimento que 

havia vazamento no teto do local onde estavam os materiais, tomados pelo pó, 

pois foram retirados “como entulho e não documentos”. Com a mudança da 

linha pastoral da Igreja, imposta pelo Vaticano, como já abordamos, destruiu-se 

literalmente “um trabalho bonito, organizado, aquelas cartilhas, aquele material 

todo não interessavam mais”, afirma. 

Em 2002, como relata Regina Tavares de Menezes (2007, p.86-87), em 

sua dissertação de mestrado, ela deparou-se com o descaso a que o acervo do 

CEMI havia sido relegado. Na época, estudante de jornalismo e estagiária na 

TV UNICSUL da Universidade Cruzeiro do Sul, foi designada a fazer uma 

reportagem sobre a comunicação popular brasileira durante a abertura 

democrática. Depois de muita busca e falta de informações sobre o paradeiro 

do material, ela encontrou o patrimônio do extinto CEMI no subsolo do prédio 

da Arquidiocese, mantido em condições inapropriadas. Eram, como elenca, 

máquinas de escrever, fotografias, jornais, vídeos, eslaides, revistas, 

documentos, livros e inclusive o letreiro que existia na fachada do prédio que 

abrigava o centro.  

Tratava-se de um arquivo literalmente morto e de acesso proibido, que 

segundo a autora (2007, p.88) teve que explorar em caráter sigiloso, com a 

ajuda de uma funcionária. A investigação resultou em um vídeo intitulado Grita 

Povo, cuja veiculação com a denúncia da não preservação do referido acervo 

levou a Cúria a providenciar o resgate e acomodação dos materiais e a 

                                                           
58 Entrevista realizada em 02/07/2015. 
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promessa de sua incorporação à biblioteca do Instituto de Teologia de São 

Miguel Arcanjo.  

“No dia em que eu fui lá fiquei horrorizado”, lembra padre Antonio Luiz 

Marchioni59, o Ticão, na entrevista à autora. “Todo o material do CEMI, uma 

história, tudo sujo de cocô de pombas”. Indignado, ele procurou o bispo e 

ameaçou de resgatar os documentos à força se não fosse dado um 

encaminhamento adequado. Como resultado, conta, foi feito um mutirão e o 

material foi colocado nas dependências do Instituto Teológico, mas muitas 

coisas foram descartadas, afirma, “porque Dom Fernando60 veio para acabar 

com a história e a memória construídas por Dom Angélico”, assegura.  

No entanto, em 2005, portanto três anos depois, por conta de sua 

pesquisa de mestrado, Regina de Menezes (2007, p.88) constatou que apenas 

os livros haviam sido incorporados à biblioteca do instituto, sendo que o 

restante dos materiais continuava amontoado no mesmo local. Com a 

aprovação do então padre responsável, os documentos foram transportados 

para uma sala, onde ela desenvolveu um trabalho de restauração dos jornais 

localizados.  

Em seu levantamento, Menezes (2007, p.89) catalogou 72 veículos de 

comunicação além de documentos administrativos, contábeis e jurídicos; 

correspondências; fitas de vídeo em VHS e Super VHS; fitas cassetes; 

fotografias e negativos; eslaides, impressos; clipagem e publicações 

acadêmicas. Além de documentos referentes aos movimentos populares, 

pastorais, CEBs, partidos políticos e personalidades da época, com variados 

temas: movimento de educação, movimento dos trabalhadores rurais e sem 

terra e movimentos dos trabalhadores sem teto, Universidade Pública do 

                                                           
59 Entrevista concedida à autora em 04/05/2015. 

 
60A Igreja, como outras instituições, abriga diversas correntes de pensamento que se conflitam 
e lutam por espaço de atuação e poder. Com a mudança na Arquidiocese de São Paulo, em 
1989, determinada pelo então papa João Paulo II, que resultou em uma reviravolta 
conservadora, o bispo Dom Fernando Legal, indicado pelo Vaticano, substituiu Dom Angélico 
Sândalo Bernardino na região de São Miguel. O novo bispo adota uma linha contrária àquela 
que até então orientava a Igreja de São Paulo, sob o comando de Dom Paulo Evaristo Arns, e 
assume uma postura teológica e pastoral voltadas mais para um trabalho espiritualista, em 
prejuízo daquela baseada na opção pelos pobres, inspirada pela Teologia da Libertação.  
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Trabalhador, Pastoral Operária, Oposição Sindical, Sindicalismo, Clube de 

Mães, Feminismo, Marxismo e religião, dossiês, Pastoral da Juventude. 

De acordo com inventários produzidos pelo CEMI e acessados por 

Regina de Menezes (2007, p.45), o centro contava, nos anos de 1980, com um 

acervo de 40 mil itens. Informação confirmada por Carlos Strabelli61, um dos 

fundadores da entidade, que a coordenou desde sua fundação em 1983.  

Segundo afirmou na entrevista à autora, quando ele saiu, no final da 

década de 1980, o CEMI tinha uma biblioteca com mais de 3000 volumes com 

temas políticos, sociais, filosóficos e teológicos e um total de 35 a 55 mil 

documentos de tudo o que aconteceu na Zona Leste na região Episcopal de 

São Miguel, naquele período. “Deixamos uma hemeroteca com 5000 eslaides 

registrando o movimento popular e da igreja de São Miguel e pelo menos 20 

mil horas gravadas de vídeo”, lembrando também que o CEMI foi a primeira 

entidade a ter uma filmadora de vídeo no Brasil. Além de coleções de jornais 

de esquerda do período de 1979 a 1989. Quando entrou, Dom Fernando 

“matou tudo”, assegura. 

Para o nosso trabalho entramos em contato com o Secretariado 

Diocesano de São Miguel Paulista que não tem informações sobre esse 

material. Em visita ao Instituto de Teologia de São Miguel Arcanjo, para onde 

deveriam ser realocados os documentos do CEMI, ou pelo menos mantidos os 

materiais recuperados por Regina de Menezes, encontramos apenas duas 

pequenas prateleiras algumas dezenas de cartilhas identificadas pelo carimbo 

do extinto CEMI. Os funcionários não sabem informar o paradeiro do restante 

dos materiais e a maioria não sabe nem da existência do centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Entrevista em 30/05/2015. 
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Figura 47 – Tudo o que se tem do acervo do CEMI na biblioteca do 
Instituto de Teologia de São Miguel, responsável por sua preservação 

 

 
 
Para nossa pesquisa documental nos utilizamos do arquivo pessoal do 

padre Antonio Luiz Marchioni, o Ticão, localizado na paróquia São Francisco de 

Assis, em Ermelino Matarazzo. Não se trata do acervo do CEMI, mas abriga 

materiais comuns - cartilhas, cartazes, panfletos, recortes de jornais e revistas, 

sobretudo das lutas por moradia e terra, sempre apoiadas e incentivadas pelo 

padre - coletados por ele, que participou da formação do centro, ou a ele 

doados por militantes da época. O material se encontra depositado por temas 

em caixas de papelão, mas como não foi feito um diagnóstico não há como 

precisar a quantidade.  

Padre Ticão teme que seu acervo tenha o mesmo destino daquele do 

CEMI, caso tenha que sair da paróquia ou venha a faltar. Por isso ele tem um 

sonho: fazer um centro de memória na Zona Leste, assunto que detalharemos 

mais adiante.  
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Figura 48 – Arquivo pessoal do padre Ticão que mantém o que 
conseguiu coletar e resgatar dos materiais do acervo original do CEMI 

 
 

 
2.2  CPV: valorização da memória operária e popular 
O CPV sobrevive hoje como instituição autônoma e tem por prioridade 

valorizar a memória operária e popular e divulgar o acervo sob sua guarda, 

considerado “um patrimônio documental resultante do registro da luta de 

milhares de trabalhadores do País enquanto sujeito do processo histórico” 

(CONHEÇA, 2011). São documentos de vários gêneros: textual, bibliográficos, 

iconográficos, filmográficos, sonoros, tridimensionais “frutos da ação e 

pensamento dos trabalhadores e seus aliados em busca da transformação 

social” (HISTÓRIA, 2011). 

O acervo é também expressão da atuação do CPV nas décadas de 1970 

e 80 quando a entidade apoiou a organização de movimentos independentes 

de governos, partidos políticos, entidades religiosas, que buscassem “a 

construção da consciência de classe e uma sociedade igualitária, sem 

exploração” (HISTÓRIA, 2011). Embora abrigue também documentos 

anteriores aos anos de 1970 e posteriores aos de 80. 

De acordo com diagnóstico realizado em 2005, são mais de 100 mil 

documentos, 77 mil periódicos, 12.500 livros, 314 fitas cassetes e 550 de vídeo 

gravadas, produzidos pelo movimento sindical e popular, entidades, 
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intelectuais, artistas, militantes, organizações partidárias, grupos de igreja etc. 

E que refletem parte da memória das ideias e ideais, propostas e ações dos 

movimentos daquele período histórico (DIAGNÓSTICO, 2005).  

Entre os textuais estão: atas, convocatórias, cartas abertas, circulares, 

correspondências, resoluções de encontros, congressos, moções, pautas, 

convites, análises, propostas, relatórios, artigos, boletins, folhetos, filipetas, 

bônus, peças de teatro, músicas, entre outros. Dos documentos 

hemerográficos constam: clippings de jornais, periódicos e dossiês temáticos. 

Entre os bibliográficos: livros, teses, dossiês temáticos, cadernos de formação, 

cadernos populares, cordéis etc. Integram os documentos iconográficos: 

conjuntos de eslaides como material pedagógico e de animação de reuniões, 

eslaides avulsos temáticos, fotografias, adesivos, cartazes e charges; entre os 

filmográficos: filmes e documentários com temas políticos e sociais. Além dos 

sonoros: fitas cassetes com gravações de eventos, entrevistas e depoimentos, 

programas de rádio, radionovelas, discos e CDs; e os tridimensionais: broches, 

camisetas, bandeiras e flâmulas (ACERVO, 2011). 

Os materiais referem-se a questões de caráter reivindicativo, propositivo, 

teórico e metodológicos, analíticos, organizativos, informativos e culturais e seu 

arquivamento obedece à classificação por temas, adotada pelo CPV.  Quais 

sejam: Movimento Operário (Urbano, Rural); Mundo do Trabalho; Movimento 

Popular; Lutas Urbanas (Habitação, Saúde, Transporte etc.); Educação 

(Educação Popular, Movimento Estudantil, Creche etc.); Cultura (Cultura 

Popular etc.); Comunicação (Comunicação Popular, Meios de Comunicação 

Social etc.); Direitos Humanos; Violência; Meio Ambiente; Mulher; Negros; 

Documentação; Igreja (Pastorais, CEBs etc.); Política (Política Partidária, 

Repressão, Organizações de Esquerda, Conjuntura etc.); Luta pela Terra; 

Economia; Índio e Menor (ACERVO, 2011). 
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TABELA 1 – Materiais que integram o acervo do CPV 

MATERIAIS QUE INTEGRAM O ACERVO DO CPV 

 Tipo de material Quantidade aproximada 

01 

Documentos 
avulsos produzidos 
pelos movimentos 
populares e 
entidades de apoio 
(maioria dos anos 
de 1970 e 80 e uma 
pequena parte do 
início dos anos 90 e 
2000) 

1.645 pastas suspensas com aproximadamente 70.000 a 100.000 documentos diversos. 

02 
Biblioteca (livros, 
cadernos, 
periódicos) 

6.000 a 6.500 títulos de periódicos produzidos por cerca de 3.500 entidades/editores, num 
total de cerca de 77.000 exemplares; 12.500 livros. 

03 

Hemeroteca 
(recortes de jornais, 
pré-dossiês e 
dossiês) 

250 pastas de recortes por temas + 2 caixas grandes de papelão com recortes a 
classificar; 
105 caixas-arquivo/pastas com pré-dossiês; 
184 pastas/caixas-arquivo com dossiês prontos. 

04 Cartazes 33 pastas grandes com aproximadamente 4.000 cartazes. 

05 

Conjuntos de 
eslaides (material 
pedagógico e de 
animação de 
reuniões)  

161 pastas, cada qual contendo um conjunto de eslaides. 

06 Conjuntos de 
eslaides temáticos 375 pastas com 20 diapositivos cada. 

07 

Fitas-cassete 
(gravações de 
eventos e 
entrevistas, 
músicas, programas 
de rádio) – e 
transcrições de 
gravações 

Cerca de 200 temas, num total de 314 fitas (há ainda algumas cópias de pequena parte do 
material). 

08 Videoteca 550 fitas de vídeo (documentários e filmes com temáticas sociais). 

09 Fotografias 44 pastas suspensas, com fotos. 

10 Adesivos/broches 71 adesivos e 270 broches. 

11 Discos 11 títulos em LP`s e 5 títulos em CD`s. 

12 
Livraria (livros 
novos e usados), 
acervo próprio e/ou 
consignação 

Total de: 11.200 documentos, sendo: 2026 exemplares para doação; 581 livros tomados 
em consignação; 1.161 livros novos em exposição; 7.206 livros novos em estoque; 248 
livros usados à venda. 

Fonte: CPV Diagnóstico 2005, p.2, acervo CPV 
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Ainda de acordo com o levantamento feito em 2005, apesar de não 

funcionar regularmente desde 2000, o centro e seu acervo foram procurados 

por pesquisadores, estudantes, militantes de mais de cem organizações 

(sindicatos, universidades, partidos políticos, movimentos, igrejas, escolas, 

jornais, prefeituras, Organizações Não-Governamentais). Para a realização de 

pesquisas de mestrado, doutorado, trabalho escolar, subsídio para peças de 

teatro, estudos individuais ou em grupos. Sendo os temas mais procurados: 

movimentos sociais brasileiros, partidos políticos, lutas pela terra, mulheres do 

ABC na década de 1980, movimento estudantil, movimento sindical, reformas 

políticas, entre outros (DIAGNÓSTICO, 2005, página 13). 

Em 2012, o CPV executou um projeto de 52,2 mil reais para a 

digitalização e microfilmagem de 70 mil imagens, em parceria com a 

Associação de Amigos do Arquivo e a colaboração do Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. Os recursos foram obtidos pela Secretaria da Cultura do 

Estado de São Paulo, por meio de uma emenda parlamentar ao orçamento de 

2012, apresentada pelo deputado estadual Adriano Diogo do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Sendo que a preparação dos documentos – seleção e 

higienização – contou com ação voluntária de militantes em um período de oito 

meses (CPV, [s.d]). 

O resultado pode ser acessado no site do centro: 

<http://www.cpvsp.org.br/acervo.php>. São 2.120 cartazes produzidos pelo 

movimento social urbano e rural em diversos formatos, em cores e preto e 

branco, e que se configuram em uma mostra das atividades de divulgação de 

encontros, congressos, seminários, eventos, etc., realizados nas décadas de 

1970 a 1990. Além de uma seleção de periódicos produzidos pelos 

movimentos sociais e entidades de apoio aos movimentos sindicais e 

populares e Dossiês sobre documentação e comunicação populares 

(ACERVO, 2011). 

Apesar da importância desse trabalho, ainda restam cerca de um milhão 

de páginas a serem organizadas, digitalizadas e disponibilizadas na internet. A 

informação é de Valderi Antão Ruviaro62, na entrevista concedida à 

                                                           
62Valderi Antão Ruviaro conheceu o CPV na época de sua fundação, no início dos anos de 
1970, quando era religioso vinculado aos dominicanos. Atualmente se dedica à reconstituição 

http://www.cpvsp.org.br/acervo.php
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pesquisadora, ele é um dos militantes que colaborou com a preparação dos 

documentos. E esse montante, afirma, refere-se ao que chama de “filé 

mignon”, do que foi produzido pelos movimentos.  

 

3. Desafios e ações para a preservação dos acervos 
A importância da preservação dos acervos do CPV e do que restou do 

CEMI tem acalentado sonhos e esforços de diversos grupos de militantes que 

protagonizaram tais experiências e de outros que reconhecem o valor histórico 

e científico desse patrimônio documental. Prova disso são os inúmeros projetos 

elaborados na tentativa de angariar recursos para a conservação, digitalização 

e disponibilização dos materiais que registram a história recente das lutas 

populares do Brasil, e guardam a memória dos movimentos que mudaram os 

rumos políticos do país nas décadas de 1970 e 80.  

 Em entrevista à autora, Danilo Morcelli63, que é pesquisador, 

memorialista e integrante do Grupo de Memória da Zona Leste, afirma que é 

importante pensar memória, “porque se tudo for descartável, a identidade for 

descartável, o ser humano se tornará descartável”.  

 O grupo de memória, segundo Danilo, surgiu a partir de uma proposta 

do padre Ticão de se construir um memorial da Zona Leste no terreno da USP 

Leste, e cujo projeto foi inclusive desenhado pelo arquiteto Ruy Ohtake, em 

2012. A instalação da universidade na região remonta as lutas populares por 

educação que eclodiram, sobretudo na década de 1980. 

 No entanto, a constatação de depósito irregular de estimados 18 mil 

caminhões de terra contaminada no campus da universidade, durante todo ano 

de 2011 (ORTELLADO; MENNA-BARRETO; HADDAD, 2013), acabou por 

congelar o projeto do memorial. A proposta, lembra Danilo Morcelli, no mesmo 

depoimento, além de guardar os acervos, inclusive do CEMI, era que 

funcionasse como um museu histórico e cultural da região.  

Outro projeto que está sendo discutido é a criação de um centro de 

memória no campus da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
                                                                                                                                                                          
de acervos históricos do movimento dos trabalhadores, inclusive do CPV. Entrevista em 
20/07/2015. 

 
63Danilo Morcelli desenvolveu tese de mestrado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo (EACH-USP) sobre o patrimônio histórico da zona leste 
paulistana. A entrevista foi concedia à autora em 13/07/2015. 
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situado à Avenida Jacupêssego, 2630, em Itaquera, na capital paulista. No 

terreno, doado pela prefeitura de São Paulo, onde será construída a 

universidade, há um antigo prédio que pertencia à empresa metalúrgica 

Gazarra. A doação da área, como lembra padre Ticão, na entrevista à autora, 

também é fruto das lutas populares. “Primeiro fizemos manifestações na rua, 

com os portões fechados, depois entramos na área, hoje nos reunimos dentro 

do antigo prédio da empresa”, onde a universidade será construída. 

 
Figura 49 – É neste prédio, situado no terreno cedido à UNIFESP, 

pela prefeitura de São Paulo, e que está sendo reconstruído, que está 
prevista a instalação do Centro de Memória da Zona Leste 

 

 
 

Além do Centro de Memória da Zona Leste, no sentido de preservar a 

memória e o patrimônio, o projeto prevê a instalação do Observatório de 

Políticas Públicas com o objetivo de reunir e interpretar dados sobre a Zona 

Leste e a Região Metropolitana e promover estudos dos problemas sociais, 

urbanísticos e ambientais – moradia, saúde, educação, emprego, serviços 

públicos, transporte, cultura, áreas verdes, poluição, degradação dos rios, etc. - 

para elaboração de propostas de políticas públicas. 

De acordo com os responsáveis do projeto, o observatório e o centro de 

memória deverão ser “um espaço para que a sociedade e a UNIFESP 



233 
 

dialoguem e atuem conjuntamente para promover o desenvolvimento local, a 

cidadania e o conhecimento” (OBSERVATÓRIO, [s.d]). 

No processo de criação está previsto um mapeamento dos acervos 

documentais (jornais, boletins de entidades diversas, revistas, fotografias, 

memórias, audiovisual, etc.) dos movimentos sociais da Zona Leste de São 

Paulo. Materiais que se encontram dispersos em igrejas, entidades, 

movimentos sociais ou com moradores, sem o respaldo de instituições voltadas 

à preservação patrimonial (OBSERVATÓRIO, [s.d]). 

Além de atender uma demanda antiga de lideranças comunitárias e 

movimentos vinculados ao desenvolvimento da região, a UNIFESP visa 

incentivar a pesquisa e o protagonismo de ações acadêmicas relevantes. 

Como afirmam os responsáveis pelo projeto: 
Tais documentos, reunidos e organizados de acordo com as 
normas arquivistas, permitirão a elaboração de pesquisas e usos 
que ajudem a documentar, compreender e problematizar a 
experiência histórica da Zona Leste de São Paulo, o que 
interessa tanto aos moradores da região e às suas lutas sociais, 
como também aos que investigam a urbanização em geral, os 
movimentos sociais e políticos, a participação da mulher na 
sociedade, a religiosidade e cultura populares. Para a 
comunidade universitária esse acervo pode fornecer dados para 
inúmeros trabalhos. Para os moradores da Zona Leste de São 
Paulo é um instrumento de reafirmação de sua identidade de luta 
em prol do desenvolvimento social (OBSERVATÓRIO, [s.d]). 

No dia 29 de agosto de 2015, centenas de militantes dos movimentos de 

moradia, educação e saúde da Zona Leste participaram de um ato em defesa 

do orçamento da Educação, por uma política de investimento de obras, 

realizada no terreno onde será construída a universidade. O ato foi convocado 

pelo padre Ticão, movimentos sociais da Zona Leste e pela reitoria da 

UNIFESP. Estiveram presentes também representantes da universidade, 

vereadores, deputados estaduais e federais que se comprometeram em 

apresentar emendas parlamentares que totalizaram mais de 10 milhões de 

reais a serem revertidos para obras nos diversos campi da UNIFESP. 

Em consequência da nossa pesquisa, em 29 de maio de 2015, ocorreu 

uma reunião na sede do CPV para discutir a possibilidade de se buscar uma 

saída conjunta para os acervos do Vergueiro e do CEMI. Participaram 

representantes dos dois centros e da UNIFESP de Guarulhos. A proposta 

inicial era de transferir os documentos para o centro de memória da unidade de 
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Guarulhos. O que não se concretizou por conta do volume dos materiais e do 

espaço disponível, além do que, em assembleia, os sócios do CPV decidiram 

pela doação dos documentos ao Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) – Centro de 

Pesquisa e Documentação Social – Instituto de Filosofia e Ciências Humana da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o que abordaremos mais 

adiante. 

O CPV, por sua vez, enfrenta o problema de falta de financiamento 

desde 1990, que se agravou a partir dos anos 2000, apesar dos esforços 

empreendidos pelos militantes e sócios em pensar e apresentar projetos para 

captação de recursos, em sua maioria frustrados, e eventos para divulgação e 

valorização do acervo.  

Levantamento feito por Luiza Mafalda Guasco Peixoto, responsável pela 

elaboração e encaminhamento de projetos da entidade, mostra as diversas 

tentativas feitas até hoje. Em 2002, foi lançada a Campanha “Sócio 

Contribuinte”, pela qual a pessoa assumia, via débito em conta bancária, uma 

quantia mensal - R$60,00, R$100,00 ou R$ 150,00 - por um ano, com direito a 

uma assinatura anual do Boletim Quinzena, produzido pelo próprio centro; 

emprestar livros do acervo e alugar um filme por semana. Em 2003, foi a vez 

da Campanha “Memória de Resistência, Ação Política e Cultural”, por ocasião 

dos 30 anos de fundação do CPV, quando se solicitava a doação de verbas. 

Também em 2003, Valderi Ruviaro apresentou um projeto denominado 

“Cooperativa de Movimentos: Cooperativa de trabalhadores da produção 

científica e prestação de serviços aos Movimentos Sociais Populares”. Que 

propunha ao CPV “montar uma nova cara a partir do patrimônio histórico 

acumulado em termos de acervo documental e de sua relação com os 

Movimentos Sociais” (RUVIARO, 2003, p.3), com a participação de 50 

cooperados. Que também não se viabilizou por falta de recursos financeiros.  

Em 2004, o CPV participou do processo de seleção no Edital da 

Petrobras Cultural – Reorganização, Preservação e Difusão da Memória 

Histórica, Cultural e Política de Acervo, no valor de 182 mil reais, mas que não 

foi aprovado. O que também aconteceu com a apresentação do Projeto CESE 

– “Reconstituição Histórica de Lutas e Experiências Organizativas” – 

reconstituição das lutas por habitação/ seminários com metodologia 

participativa. 
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Ainda naquele ano, o centro promoveu uma feijoada entre militantes e 

simpatizantes para angariar fundos. E, em setembro, obteve um repasse de 

R$66.877,27 por meio do Projeto para Desenvolvimento e Paz, de entidades 

apoiadoras do Canadá. Em 2005, o CPV foi contemplado pelo Projeto VAI para 

Mostra de Cinema “As lutas sociais e o cinema”, que integrava 12 projeções de 

filmes nos bairros, num total de R$ 14.674,67, sendo R$8.837,34 em 

equipamentos e compra de filmes.  

Em 2006, enquanto atividade de divulgação, foi realizado o seminário “O 

registro, a organização, a preservação e a alimentação das lutas dos 

trabalhadores com sua própria história”. De 2007 a 2010, foi elaborado e 

atualizado, por quatro vezes, projeto para o Programa Memórias Reveladas, 

coordenado pelo Arquivo Nacional. O último foi feito como Projeto Âncora entre 

cinco entidades, cada uma solicitando 200 mil reais, e apresentado pelo 

Instituto de Políticas Relacionais (IPR), ao BNDES, mas que não foi aprovado. 

Em comemoração aos 35 anos do CPV, em 2008, foi lançada a 

“Campanha de Arrecadação e Mobilização Política sobre Preservação dos 

Acervos da Memória Operária”, quando foram confeccionados bônus no valor 

de R$5,00, R$10,00, R$20,00 e R$50,00 a serem vendidos por militantes e 

entidades parceiras. 

 
Figura 50 – Coleção de bônus para a Campanha de Arrecadação 

do CPV, acervo CPV 

 
 
De 2010 a 2013, houve a “Campanha de Valorização da Memória da luta 

dos trabalhadores” junto aos vários sindicatos para solicitar apoio para 
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manutenção anual da entidade e compra de equipamentos. Para a qual foram 

produzidos um folheto e um vídeo que pode ser acessado em 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZrdI2IGES54>. Em maio de 2010, para 

arrecadar fundos, o CPV promoveu o debate “O sindicalismo ontem e hoje”, 

com macarronada e vinho produzido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST), no Espaço Cultural Latino Americano – ECLA.  

Em 2011, como já citamos anteriormente, foi executado o Projeto 

“Digitalização e Microfilmagem do Acervo CPV”, apresentado por emenda 

parlamentar pelo Deputado Estadual, Adriano Diogo, que possibilitou convênio 

com a Secretaria Estadual da Cultura, no valor de 52 mil reais. O resultado – 

70 mil imagens, entre periódicos, cartazes e dossiês - pode ser acessado no 

site <http://www.cpvsp.org.br/acervo.php>. 

Em 2013, o centro recebeu uma doação de R$2.400,00 da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino (CONTEE). Neste mesmo ano, não foi possível cadastrar o “Projeto 

Marcas da Memória no Acervo CPV” no Edital do Ministério da Justiça – 

Comissão de Anistia. A emenda parlamentar do Deputado Federal Ivan Valente 

no valor de 250 mil reais, embora tenha sido aprovada, foi desviada para 

Biblioteca Mário de Andrade, devido a um erro no documento. 

 De 2013 a 2015, em convênio com o Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas e Plásticos de S. Paulo, o CPV passou a receber doações 

financeiras mensais e para compra de equipamentos, em troca de doação de 

documentos para recompor o acervo da entidade sindical.   

 Tendo em vista este cenário desolador, está difícil para o CPV custear 

até mesmo despesas básicas de água, energia, limpeza, atendimento 

agendado, que chegam a R$2.200,00 mensais, além do IPTU anual 

(ESTAMOS, 2013). 

 Entretanto, a duras penas, um grupo de três voluntários está 

trabalhando, desde 2007, na organização, seleção, higienização e digitalização 

dos materiais. Segundo informou Valderi Antão Ruviaro na entrevista à autora, 

apesar da falta de recursos e do número reduzido de pessoas, neste período já 

foram digitalizadas 27 mil imagens referentes aos sindicatos urbanos e rurais 

de todo o Brasil e parte à Igreja. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrdI2IGES54
http://www.cpvsp.org.br/acervo.php
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 Em assembleia extraordinária realizada no dia 20 de junho de 2015, os 

sócios do CPV decidiram, por unanimidade, doar o acervo físico da entidade ao 

Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Sendo que as condições de transferência, digitalização e 

microfilmagem deverão ser negociadas entre as partes.  

 No entanto, ainda não há consenso no que se refere à continuidade ou 

não do CPV. As propostas vão desde a extinção jurídica da entidade até a 

venda da atual sede, situada à Rua São Domingos, 224, bairro Bela Vista, em 

São Paulo, e a compra de um espaço menor, onde se possa “garantir o acesso 

dos movimentos, trabalhadores, pesquisadores e público em geral ao acervo 

digitalizado”. Tal argumentação remete aos princípios que originaram a criação 

do CPV, de ser apoio e referência a esse público, já que há uma preocupação 

entre os sócios e simpatizantes de que a transferência dos originais para a 

academia pode restringir o acesso. 

 Há quem defenda que os recursos com a venda sejam destinados para 

acelerar o processo de digitalização e microfilmagem dos documentos, antes 

do acervo ser transferido em sua totalidade para o arquivo da UNICAMP. A 

previsão, segundo Luiza Peixoto, que está em contato com a universidade, é 

que a mudança se efetive em um prazo de dois anos. Também há proposta de 

que os recursos com a venda da sede sejam repassados para uma entidade 

congênere, caso se defina pela extinção jurídica do centro. 

 Essas e outras questões deverão ser discutidas e decididas nas 

próximas assembleias da entidade. 

 A doação do acervo do CPV à universidade, segundo Valderi Antão 

Ruviaro no depoimento à autora, é uma aposta que se faz, “porque não há 

outra saída”. Mesmo que a UNICAMP trabalhe os documentos daqui a dez 

anos “institucionalmente é um compromisso, que hoje ela tem chance de fazer 

por conta da linha política de quem está na direção”, afirma. Mas “se mudar 

para a direita, pode acontecer o que houve na Metodista de São Bernardo do 

Campo”. Onde, segundo ele, a mudança de linha política na direção acabou 

com todo um trabalho de anos de professores e alunos para a formação de um 

acervo histórico do movimento sindical do ABC, nos anos de 1980.  

 Outra questão que Valderi Ruviaro destaca “é que não dá para passar o 

acervo de papel para o digital e morrer por aí”. “Apenas você troca uma morte 
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por outra”. Ao contrário, alerta, tem que se garantir a socialização gratuita 

desse material, e “soltar na nuvem para que todo mundo possa ter acesso e 

não fazer disso uma mercadoria”. O ideal, assegura, seria que os movimentos 

populares e sindicatos assumissem a recuperação da sua própria história, bem 

como a guarda, digitalização e disponibilização dos materiais que produziram e 

de que foram sujeitos, “que cuidassem dos seus filhos”. “Mas estamos longe 

disso”, garante. 

 

4. A memória é subversiva. A quem interessa os acervos? 
Mas se a importância dos acervos do CPV e do CEMI é reconhecida 

nacionalmente, tanto por militantes que as protagonizaram, ou delas se 

beneficiaram, como por pesquisadores que os têm como referência para seus 

estudos acadêmicos, a que se deve o desinteresse por parte do poder público, 

dos movimentos e sindicatos estruturados, ou ainda da igreja para sua 

conservação e preservação? 

Em seu depoimento, o memorialista Danilo Morcelli atribui o 

desinteresse pela memória à falta de sensibilidade. “A pessoa não sabe lidar 

com os documentos, acha que papel velho não é importante, que já passou”, 

diz ele. No entanto, no que se refere ao poder público, Morcelli acredita que 

incentivar a memória "é dar voz a certos grupos que não tiveram voz, grupos 

marginalizados, e dar voz a esses grupos é arrumar um problema”, garante. 

Porque, como justifica, seria mais alguém para os governos atenderem, mais 

um ponto de conflito, “e o poder público é muito ruim para lidar com múltiplas 

visões”.   

O Brasil não tem política de documentação, lembra Douglas Mansur64 na 

entrevista à autora. O desinteresse não é só do poder público, afirma, mas é da 

Igreja, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, dos sindicatos. O que 

segundo, assegura, com a evolução da tecnologia digital vai ser ainda pior, “a 

memória está sendo registrada, todo mundo fotografa, posta textos, mas não 

há preocupação com um armazenamento organizado, uma grande 

preocupação da história daqui a 20 anos”, profetiza. 

                                                           
64 Entrevista realizada em 27/01/2015. 
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Em tempos de afirmação do direito à memória e à verdade, lembra Aldo 

Escobar (2012, p.14), alguns exemplos podem ilustrar a pouca ou nenhuma 

importância dada à preservação do que foi construído socialmente na 

sociedade brasileira. Como a destruição de patrimônios históricos, a queima de 

documentos e arquivos em vários períodos da história, a deterioração de 

originais (veja o caso dos acervos do CPV e do CEMI). “São exemplos 

incontestes de que a classe dominante não considera a existência de nossa 

história ou, por outra, procura sepultar no esquecimento fatos e periódicos que 

podem servir para sua condenação” (ESCOBAR, 2012, p.14).   

No que se refere aos explorados, o autor (2012, p.14) acredita que “por 

razões históricas de classe”, além da preocupação com a sobrevivência e a 

reprodução da força de trabalho, a temática da preservação da memória 

sequer é encarada como uma questão. Tendo em vista o “massacre ideológico 

que os impedem de pensar o seu papel na estrutura capitalista” (ESCOBAR, 

2012, p.14). 

 “Há pessoas que guardam, mas há outras que fazem questão de colocar 

a memória como se fosse papel higiênico. Isso é uma falta de cultura, de 

respeito, falta de tudo”, assegura Dom Angélico Sândalo Bernardino na 

entrevista à autora, referindo-se ao destino dado pela Igreja ao acervo do 

CEMI. 

 A afirmação de Dom Angélico nos remete a fatos curiosos que nos 

deparamos durante as entrevistas com pessoas que participaram tanto da 

experiência do CEMI como do CPV. Lideranças, militantes ou mesmo 

participantes comuns que ainda guardam uma cartilha, um exemplar do Grita 

Povo, fotos. Angelina e Maria Aparecida do CEMI nos cederam impressos e 

imagens de jornais para os quais escreveram ou deram entrevista, Angelina 

preserva um vídeo intitulado Grita Povo, com reportagem sobre a comunicação 

popular em São Miguel, na época da ditadura, produzido em 2003.  Zetildes do 

CPV nos repassou imagens de boletins do movimento de saúde, elaborados 

durante as oficinas de comunicação popular, promovidas pelo centro, nos anos 

de 1980. São relíquias de um tempo em que se sentiam “sujeitos”, e o brilho 

nos olhos e a emoção nas falas confirmam.  

 Não há como negarmos que a participação, seja em que nível for, gera 

um sentimento de pertencimento, que se quer perpetuado, seja em um 
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exemplar amarelado de um jornal, em um livreto de cantos, ou simplesmente 

guardado na memória e que, ao vir à tona, “dá força para continuar a luta”, 

apesar das mudanças “e das desesperanças”. 

 Entretanto, acreditamos que o apagamento de certas memórias e falta 

de interesse em preservá-las atende também a interesses de classes 

dominantes no poder do Estado, da Igreja e nos variados setores da 

sociedade. Questão que abordaremos mais adiante.    

     De maneira geral, não há duvidas que diversos elementos da nossa 

cultura contribuam para o processo de desmemoralismo. Neste sentido, 

segundo Marilena Chaui (2013, p.87), a sociedade brasileira conserva as 

marcas da “cultura senhorial”, cunhada pela sociedade colonial escravista, pela 

qual o outro “jamais é reconhecido como sujeito nem como sujeito de direitos 

[...] como subjetividade nem como alteridade”. Assim sendo, “as diferenças e 

assimetrias são sempre transformadas em desigualdade que reforçam a 

relação mando-obediência [...] um superior, que manda, e um inferior, que 

obedece” (CHAUI, 2013, p.87).  

 As desigualdades entre “uma pequena minoria superprivilegiada e a 

imensa maioria marginalizada”, afirma Darcy Ribeiro (1979, p.76), são 

mantidas “porque foram geradas historicamente pelo sistema [...] os setores 

deserdados estão estritamente subordinados a uma ordenação social 

compulsória que mantém incólume a estrutura social” (RIBEIRO, 1979, p.76). 

 Essa relação histórica forjada desde os tempos coloniais pode explicar a 

falta de tradição proativa do povo brasileiro, não só no que se refere à questão 

da preservação da memória, mas também à participação política e à luta por 

direitos. Que somada à reprodução de valores autoritários, à falta de 

conscientização política, entre outros fatores, “apontam mais para o 

autoritarismo e a delegação de poder do que para o assumir o controle e a co-

responsabilidade na solução dos problemas” (PERUZZO, 2004a, p.74). 

 Para Plínio de Arruda Sampaio (2005, p.49) o grande entrave à 

participação democrática no Brasil é o seu passado colonial. “Na cultura 

brasileira, a discordância beira à afronta [...] porque nós somos herdeiros de 

uma cultura autoritária”. Como lembra: “Autoritário era senhor de terras, 

autoritária, a mulher dele, autoritário, o filho em relação aos empregados, o 
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empregado mais categorizado em relação aos menos, e assim por diante” 

(SAMPAIO, 2005, p.49). 

Pierre Nora chama a atenção também para a aceleração da história, que 

se dá no contexto da mundialização, pela qual, com a ajuda da mídia, a 

percepção histórica “dilatou-se prodigiosamente, substituindo uma memória 

voltada para a herança de sua própria intimidade pela película efêmera da 

atualidade” (NORA, 1993, p.8). 

A aceleração da história e a febre de atualidade imposta pela 

globalização apontam para a velocidade com que os fatos vêm ocorrendo, ou 

se construindo os objetos, ao longo das últimas décadas do século XX e início 

do século XXI, o que torna a novidade obsoleta rapidamente. Nesse processo 

em que o novo é que dá as cartas e conduz as vidas, o passado é descartável, 

não há lugar para a memória. Pierre Nora (1993, p.8) atribui esse fenômeno ao: 
Fim das sociedades-memória, como todas aquelas que 
asseguravam a conservação e a transmissão dos valores, igreja 
ou escola, família ou Estado. Fim das ideologias-memórias, 
como todas aquelas que asseguravam a passagem regular do 
passado para o futuro, ou indicavam o que se deveria reter do 
passado para preparar o futuro; quer se trate da reação, do 
progresso ou mesmo da revolução (NORA, 1993, p.8). 

  
“Para que saber o que aconteceu na greve de mil novecentos e bolinha? 

A preocupação dos sindicatos hoje é ter o jornal pronto para estar na porta da 

fábrica, quer dizer, quando eles ainda faziam isso”. A constatação é do nosso 

entrevistado Victor Augusto Petrucci. “A própria dinâmica do movimento de 

trabalhadores se alterou profundamente”, afirma.  

No entanto, além das questões históricas, outras de ordem político-

ideológica e até pessoais figuram entre os fatores que contribuem para a falta 

de interesse em se preservar os acervos do CPV e do CEMI e 

consequentemente, a memória da história recente das lutas populares e dos 

trabalhadores no Brasil. 

“Por que o PT ou a CUT não assumem o acervo do CPV”? Essa é uma 

pergunta comum, lembra Luiza Peixoto em sua entrevista à autora. Segundo 

Anizio Batista de Oliveira65, ex-metalúrgico que ajudou a criar o CPV e preside 

a entidade hoje, em depoimento à autora, a causa está nas divergências 

                                                           
65 Entrevista feita em 10/04/2015 
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políticas sindicais que tiveram início nas décadas de 1970 e 80, e se 

mantiveram depois da fundação do partido e da central. 

Como explica Anizio, “tanto a CUT, como o Lula e o pessoal do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo viam os militantes da Oposição 

Sindical Metalúrgica de São Paulo (OMSP)66 como oposição a eles”. “Nós 

tínhamos críticas de como o Lula e o sindicato conduziam o movimento 

sindical”. A proposta da Oposição de São Paulo era de romper com a estrutura 

sindical, nos moldes decretados ainda no governo de Getúlio Vargas, de 

acabar com o imposto sindical e implementar a negociação direta entre 

trabalhadores e patrões, sem a intermediação do Estado, batia de frente com a 

política seguida pelos metalúrgicos do ABC, argumenta Anizio67.  

Quando o PT ganhou o governo, mais uma vez o CPV foi preterido, 

afirma Anizio em seu depoimento, “porque nós ajudamos a construir o partido e 

tínhamos críticas também na sua condução”. Por exemplo, abandonando os 

núcleos de base e diretórios regionais e centralizando as decisões, num 

processo de centralismo democrático. O CPV é visto historicamente como 

instrumento da CUT pela Base e da Oposição Metalúrgica, portanto em campo 

oposto à Articulação, corrente majoritária tanto da CUT como do PT, e agora 

no comando do governo.  

“Apesar de termos apresentado diversos projetos e mantido contatos 

pessoais, não conseguimos nada até agora”. A verdade, assegura Anizio 

Batista, “é que o PT quando entrou no poder deixou de ter uma visão socialista 

e passou a administrar o capital”. 

Contraditoriamente, destaca Aldo Escobar68 em entrevista à autora, 

embora o acervo do CPV tenha sido criado na construção do que foi base para 

o PT e a CUT, “não há nenhuma preocupação efetiva com sua preservação, e 

                                                           
66Como já citamos no primeiro capítulo, a OMSP formou-se a partir de 1961 e suas 
experiências priorizavam a formação de núcleos de operários dentro das fábricas na região 
Metropolitana da Grande São Paulo. 

 
67Dentro da CUT havia e há as várias correntes de pensamento. A Oposição Metalúrgica de 
São Paulo fazia parte do grupo minoritário denominado CUT pela Base, enquanto os 
sindicalistas do ABC integravam a corrente majoritária, a Articulação, que sempre esteve no 
comando da central desde a sua fundação. Com algumas variações, essa composição se dava 
também dentro do Partido dos Trabalhadores.  

 
68 Entrevista concedida à autora em 18/02/2015. 
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não é por falta de projetos”, assegura. Mas essa falta de interesse em 

preservar a história e memória da luta dos trabalhadores não se dá somente 

com o acervo do CPV, lembra Escobar. Segundo ele, o mesmo acontece com 

os arquivos do Instituto Cajamar, centro de formação político-sindical criado 

pela CUT em 1986, e da Fundação Perseu Abramo, instituída pelo PT, em 

1996, que se encontravam amontoados em condições inadequadas.  

A preservação da memória não interessa à classe dominante, afirma 

Aldo Escobar na mesma entrevista, “e quando o trabalhador chega ao poder 

reproduz isso, a gente não tem consciência da importância da nossa história, 

acho que é coisa da humanidade, da sociedade moderna”, acredita. 

“O capital conseguiu nos destruir, não temos movimentos fortes”, 

lamenta Waldemar Rossi69 no depoimento à autora. Para ele a CUT que 

poderia ser um instrumento de apoio e suporte, “virou essa coisa que está aí”70. 

Rossi lamenta ainda o que chama de cooptação dos movimentos sociais pelo 

governo do PT, a exemplo da Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), entre outros. “Que interesse tem a igreja de 

São Paulo nessa história”, provoca Rossi. Para ele, que não vê “uma luz no 

final do túnel”, o governo deveria tratar a preservação de acervos como política 

pública, “mas o que esperar desse governo?”, questiona.  

 “Eu não entendo porque a própria Igreja que tinha condições de 

continuar com a ideia do CEMI deixou de fazer quando veio outro bispo e 

outras cabeças?” questiona Angelina Aparecida dos Reis Camilo71 em seu 

depoimento à autora.  

Os questionamentos feitos pelos protagonistas tanto do CEMI quanto do 

CPV, no que se refere ao desinteresse de organizações parceiras e poder 

público pela preservação dos acervos que abrigam a história das lutas 

populares podem ter respostas no pensamento de Jacques Le Goff, Michael 

                                                           
69 Entrevista realizada em 28/11/2014. 

 
70À revelia do que a CUT se propunha por ocasião de sua criação, ser uma central que 
representasse o conjunto dos trabalhadores – do campo e da cidade, da ativa ou aposentados, 
empregados, sub e desempregados – os novos estatutos aprovados no III CONCUT 
(Congresso da CUT) romperam com essa visão (CARVALHO, 1993, p.152). O que contribuiu 
para que a organização abrisse mão da crítica à velha estrutura sindical implantada pelo 
governo de Getúlio Vargas e optasse por restringir sua ação aos sindicatos filiados.  

 
71 Entrevista concedida à autora em 18/03/2015. 
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Pollak e Pierre Nora, ou ainda em publicações dos próprios centros de 

documentação. 

 “A identidade de uma pessoa ou de uma classe social é formada pelos 

conhecimentos que ela (pessoa ou classe) possui sobre sua própria história”. 

Assim sendo, “recuperar a memória das vitórias e derrotas que vivenciamos, 

ajuda a construir nossa identidade, permite que incorporemos ao nosso dia-a-

dia essa experiência, passada e presente”, com vistas “à realização de nossos 

sonhos e aspirações” (MEMÓRIA, 1991, p.5). 

Como afirma Le Goff ([1924], 2008, p.422), além de ser uma conquista, 

a memória coletiva é um instrumento e objeto de poder. Apoderar-se dela ou 

do seu esquecimento é preocupação das classes e grupos que dominam a 

sociedade.  Assim sendo, “os esquecimentos e os silêncios da história são 

reveladores de mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 

[1924], 2008, p.471). 

A memória, segundo Pierre Nora (1993, p.9) é aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, portanto vulnerável a todos os usos e 

manipulações. Nessa dialética, a quem interessa preservar e disponibilizar 

materiais de comunicação popular, memória viva de um período de 

experiências de resistência, participação, conscientização política e religiosa? 

Materiais que trazem à tona a utopia possível de criticar, debater, se expressar, 

organizar, mobilizar, reivindicar e conquistar direitos? Experiências que 

forjaram novas culturas operária e popular na luta por cidadania e na 

construção de uma nova sociedade “justa, fraterna, igualitária”? 

Neste sentido, como afirma Rubem Alves: 
A memória tem uma função subversiva [...] Talvez 
que a memória das esperanças já mortas seja 
capaz de trazê-las de novo à vida, de forma que o 
passado se transforme em profecia e a visão do 
paraíso perdido dê à luz a expectativa de uma 
utopia a ser conquistada (apud CUNHA, 
2014,p.30). 

 
A memória, tanto individual como coletiva, pode ser subversiva porque, 

como destaca Michael Pollak (1992, p.204) ela é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade. O que a torna também “um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 

um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p.204). 
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Esquecer ou silenciar a história dos movimentos populares das décadas 

de 1970 e 80, que contribuíram para mudar os rumos do Brasil na conquista da 

democracia, e a identidade popular que neles se forjou, calcada no direito de 

participar e decidir, a nosso ver, configura uma opção política.  

Opção essa que se materializa na falta de sensibilidade e de 

financiamento para a preservação de acervos como o do CPV e de destruição 

do patrimônio documental do CEMI, seja do poder público, das organizações 

sindicais estruturadas ou da Igreja. O que vai à contramão do que propõe Le 

Goff (2008, p.471): que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a 

servidão dos homens.  

Nesse sentido, destacamos a importância da memória para a 

ressignificação dos fatos históricos das décadas de 1970 e 80, enquanto 

referência para os movimentos atuais e da retomada da identidade forjada nas 

lutas populares daquele período. O que explica também a falta de interesse 

pela sua preservação.  

Trata-se de uma questão político-ideológica, afirma Cicilia Peruzzo. Não 

há intenção de se preservar “porque o que prevalece é a história a partir das 

classes dominantes, na disputa de sentidos, de luta de classes”. Não interessa 

o que “canais outros [meios de comunicação popular], que furaram os 

bloqueios e a visão predominante de sociedade, registraram”. Citando Marx, 

ela afirma que os pensamentos dominantes de uma época são os das classes 

dominantes, porque dispõem dos meios. “Por isso cabe às classes subalternas 

guardar suas memórias” (“informação verbal”)72. 

Por trás da simplicidade daqueles materiais elaborados no âmbito dos 

movimentos populares e operários e nas comunidades de base, nas décadas 

de 1970 e 80, e que integram os acervos do CPV e do CEMI, podem estar os 

caminhos para as mudanças que a sociedade brasileira procura hoje. Que 

passa pela necessidade do debate em torno das questões básicas que dizem 

respeito, sobretudo ao direito de se expressar, de reivindicar, de se informar, 

de decidir, de reconhecer-se pessoa de direitos.  

                                                           
72Durante Simpósio Internacional Comunicação e Cultura: aproximações com Memória e 
História Oral – 27 a 30 de abril de 2015 – São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São 
Paulo. 
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Documentos empoeirados, amarelecidos, tecnicamente obsoletos, 

aparentemente inofensivos e descartáveis, mas que escondem um segredo de 

importância vital para o desenvolvimento social: PARTICIPAÇÃO, construída 

no exercício democrático do fazer comunicativo. Utopia que se concretiza em 

um processo lento de conscientização, educação e organização popular, com 

vistas na transformação e na construção de um mundo melhor. Talvez por isso, 

desdenhados pelo Poder Público, igreja, sindicatos, partidos.  

Aos que estão no comando interessa um povo apático, desmemoriado, 

ávido de consumo, desnudado de valores éticos e humanos. Não que o 

simples fato de preservar tais materiais possa mudar essa realidade, mas são 

provas vivas de que a participação, seja em que nível for, é o primeiro passo 

para desestabilizar o status quo e o poder que oprime. E a comunicação 

popular elaborada naqueles anos, além de preservar a memória das lutas 

sociais, pode ser hoje um referencial imprescindível para os movimentos e para 

as novas experiências comunicacionais. 
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CONCLUSÃO 
 

Apesar da minha73 paixão pelo jornalismo engajado e comprometido 

com as causas sociais74 mesmo antes de acabar o curso de comunicação, em 

1978, somente em 1988 tive o primeiro contato com aportes teóricos sobre a 

comunicação popular, termo que ainda desconhecia. Nesta ocasião fui 

convidada a trabalhar com a equipe do Centro de Pastoral Vergueiro, o CPV, 

que ministrava oficinas de capacitação para lideranças populares e sindicais 

em comunicação.  

Nada menos que Mario Kaplún foi o autor selecionado para o estudo do 

grupo. O seu pensamento passou então a nortear minha trajetória, sobretudo 

no que se referia ao perfil do “comunicador popular”, aquele que deve ouvir, 

porque a verdadeira comunicação não começa falando, mas escutando. 

Porque é preciso avançar passo a passo, sabendo-se que a participação é um 

processo, assim como a comunicação deveria ser.  

Em seus textos Kaplún falava de participação dos envolvidos, como 

elemento determinante do processo de elaboração dos materiais comunicativos 

e mais, que, enquanto comunicadores populares, deveríamos saber estimular 

essa participação. Porque, para ele, buscávamos “outra comunicação”, 

libertadora, participativa, conscientizadora, problematizante, à luz do que 

propunha o educador Paulo Freire. 

E assim fizemos, com todas as limitações que este processo pode 

implicar. Certamente não podemos quantificar – e nem é essa nossa intenção - 

os resultados desse trabalho junto aos envolvidos, militantes dos movimentos 

populares e operários e integrantes de comunidades eclesiais de base. Mas, se 

                                                           
73O uso do pronome na primeira pessoa é para ressaltar uma experiência própria e como 
estratégia discursiva para me inserir de forma incisiva na declaração. 
 

74 A exemplo das crônicas de Lourenço Diaferia, publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, 
como aquela que o levou à prisão em 1977, pelo regime militar. Nela comparava o heroísmo de 
um sargento que pulou no poço de ariranhas no zoológico de Brasília para salvar um menino e 
citava Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro, cuja estátua no centro de São Paulo 
servia de poleiro para as pombas defecarem. Ou ainda a exemplo das reportagens de Ricardo 
Kotscho, também jornalista da Folha de São Paulo, ora falando da vida difícil dos migrantes, 
ora das lutas dos trabalhadores por emprego, por melhores condições, por moradia, saúde; ou 
da atuação de padres e religiosos ligados à Teologia da Libertação, enfim. 

 

 



248 
 

utilizando mais uma vez da máxima de Mario Kaplún, podemos ouvi-los, 

resgatar a memória de cada um. Saber deles o que representou esse modelo 

comunicacional que privilegia o diálogo e a participação, desenvolvido nas 

décadas de 1970 e 80, tanto para os movimentos quanto para as suas vidas.  

O desenvolvimento da comunicação popular, sobretudo neste período, é 

intrinsicamente ligada aos centros de documentação e comunicação popular. 

Entre eles, o Centro de Pastoral Vergueiro (CPV), atualmente Centro de 

Documentação e Pesquisa Vergueiro, e o Centro de Comunicação e Educação 

Popular de São Miguel Paulista (CEMI), guardiães da história e memória das 

lutas populares recentes e da comunicação que se fez a partir delas. São 

cartilhas, folhetos, boletins, jornais, informativos, cartazes, eslaides, fotos, 

vídeos, que, apesar do seu valor histórico e científico, referência para os atuais 

movimentos sociais, estudos acadêmicos, e novas experiências 

comunicacionais, correm o risco de deterioração e descarte.  

Com o resgate histórico da atuação de tais centros e do modelo 

comunicacional por eles desenvolvido, longe de ter um caráter saudosista, 

pretendemos também trazer à tona o debate em torno da possibilidade de se 

fazer uma comunicação dialógica, com a participação dos envolvidos, quer de 

uma comunidade, de um movimento, de um grupo social, de um sindicato, 

enfim.  

Lembrando que a comunicação popular se desenvolve em um período 

que ainda vigorava o regime militar, a repressão e a censura, apoiados pelos 

então chamados meios de comunicação de massa e seu aparato de 

persuasão. Em uma verdadeira luta quixotesca, como lembra um dos nossos 

entrevistados, aqueles pequenos folhetos impressos, a princípio em 

mimeógrafo a álcool, animavam e até inflamavam os debates nos grupos de 

base e contribuíam para o processo de conscientização política dos seus 

participantes. 

Aparentemente inofensivos, por sua simplicidade e confecção artesanal, 

os materiais inundavam as fábricas, as comunidades eclesiais, os bairros, os 

movimentos. Driblando a ditadura, rompendo as barreiras do silêncio imposto, 

levavam informações e ideias no sentido de conscientizar as pessoas de seus 

direitos e organizá-las para serem atendidas em suas demandas.   
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A comunicação popular, ao contrário dos grandes meios, trazia a história 

e a vida do povo, que foi preservada pelos acervos dos centros de 

documentação. Daí a importância desses arquivos como referência, tanto para 

os movimentos sociais, como para a academia.  

Por isso a questão central do nosso estudo girou em torno do por que da 

falta de interesse na preservação de acervos tão significativos. Desinteresse 

que passa pelo poder público, em nível federal, estadual e municipal, que não 

tem políticas para esse setor, embora a Constituição Federal de 1988, em seus 

artigos 23 e 30, garanta que é de sua competência proteger os documentos, 

obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Mas aqueles 

materiais simples e efêmeros populares que valor histórico teria para os 

governos? 

Para entender a atual situação dos acervos do CPV e do CEMI 

buscamos em nossas pesquisas bibliográfica e documental e, sobretudo nas 

entrevistas com seus protagonistas compreender os fatores que contribuíram 

para a descontinuidade da atividade do CPV e a extinção do CEMI.  

Dentre eles, ressaltamos os de ordem financeira, que impactou na 

atuação de ambos os centros de documentação, cujos recursos vinham 

principalmente de agências apoiadoras do exterior. Recursos que são 

reduzidos progressivamente, com a mudança no cenário político, social e 

religioso do país. Com o fim da ditadura militar no Brasil em meados dos anos 

de 1980 e a implementação das eleições diretas para a presidência, em 1989, 

que representaram a volta da “democracia”, as agências redirecionam, a partir 

dos anos de 1990, seu apoio a projetos no Leste Europeu e África.  

No campo do movimento sindical – foco da atuação do CPV - a vitória de 

grupos de oposição de operários em eleições sindicais – apoiados e 

assessorados pelo centro - leva a uma crescente estruturação de 

departamentos de documentação e comunicação nos sindicatos, no final da 

década de 1980, forjando novas características à imprensa sindical, 

principalmente no que se refere à profissionalização do setor. Com isso, os 

serviços prestados pelo Vergueiro já não se faziam tão necessários e vão 

perdendo força. 

Ao mesmo tempo em que ocorre um descenso nos movimentos 

populares, e consequentemente na comunicação popular, que como afirma 
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Regina Festa (1986, p.30) aparece e reflui na mesma medida da capacidade 

que os movimentos têm de articular seu projeto alternativo de sociedade. 

A investida da ala conservadora da Igreja Católica, promovida no 

papado de João Paulo II, contra os setores seguidores da Teologia da 

Libertação, que tem seu apogeu no final da década de 1980, impactou muito 

mais o CEMI que o CPV.  Dirigido exclusivamente por religiosos e como órgão 

da Igreja, bastou a mudança de linha teológica e pastoral para que o centro de 

São Miguel definhasse gradativamente, até sua extinção em 1992. 

Mesmo diante dos obstáculos conjunturais, o CPV manteve-se em 

funcionamento, adaptando-se aos serviços demandados, que hoje giram em 

torno do seu acervo, preservado a duras penas, por falta de local apropriado e 

recursos financeiros. O que não ocorreu no caso do CEMI, que teve suas 

atividades encerradas e cujo acervo original praticamente se perdeu. Por quê? 

As respostas a esta pergunta nos remete aos princípios que nortearam 

desde o início as duas experiências comunicacionais, pensadas, sobretudo a 

partir da importância da participação popular no processo de transformação 

social do país, naqueles anos de 1970 e 80. Participação que se efetivava no 

âmbito dos movimentos populares e operários e comunidades eclesiais de 

base, assim como na comunicação que desenvolviam, buscando a 

conscientização política, organização e ação.  

Nesta perspectiva, entendemos que a participação dos envolvidos, em 

seus diferentes níveis, é determinante entre os fatores que contribuem para o 

êxito ou fracasso das várias experiências comunicacionais populares, seja 

naquele período, ou nos dias atuais.  

É o que mostram as entrevistas com aqueles que atuaram junto ao CPV 

e o CEMI e que confirmam o que diz Cicilia Peruzzo (2004a) que não basta 

“dar voz e vez”, “dar voz a quem não tem voz”, ou ainda “abrir os microfones ao 

povo”. Porque a participação implica em partilhar o poder e não acabar com 

ele, mas democratizá-lo. 

O CEMI, embora promovesse e motivasse a participação das pessoas, 

nas comunidades, movimentos e na própria elaboração dos materiais de 

comunicação, sua direção e coordenação sempre esteve sob a 

responsabilidade do bispo e de padres. Não há registro da presença de leigos 

na cogestão do centro de São Miguel. Tanto que, sua extinção, foi uma decisão 
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do bispo, de linha conservadora, que substituiu Dom Angélico Sândalo 

Bernardino, idealizador e criador, sem possibilidades legais de intervenção dos 

leigos envolvidos.  

Já o CPV, embora criado por um grupo de frades dominicanos, manteve 

a presença de leigos em sua direção desde o início, como comprova as 

assinaturas na ata de sua fundação. Postura que a nosso ver contribuiu para 

que, mesmo se desvinculando da Igreja, em 1989, o centro tivesse vida própria 

e continuasse suas atividades e, sobretudo preservasse seu acervo, mesmo 

diante da falta de recursos. 

Atualmente, o debate está colocado na questão da preservação do 

acervo do CPV e do que restou do CEMI, o que tem motivado grandes esforços 

da diretoria do Vergueiro, de grupos de voluntários, usuários e simpatizantes 

de tais experiências. Dada a importância de tais acervos para a preservação da 

memória das lutas populares recentes travadas no país nas décadas de 1970 e 

80, e como referência histórica para os movimentos sociais atuais e de 

pesquisa acadêmica. Contudo, por que não há interesse dos setores que 

poderiam investir na sua preservação? 

Depoimentos de nossos entrevistados que protagonizaram as 

experiências do CPV respondem a questão. Preservar tais documentos, que 

falam e chamam as pessoas para a participação e transformação social, vai de 

encontro aos interesses dos governos que, em sua maioria, preferem tratar 

com uma população apática e passiva. Neste sentido, porque interessaria 

preservar a memória das lutas populares?  

Com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, em várias 

instâncias e, sobretudo no governo federal, com o presidente Lula, acendeu 

uma luz no final do túnel. Ledo engano. Os projetos para a continuidade das 

atividades do CPV e preservação do acervo apresentados, como mostraram os 

documentos por nós pesquisados, nunca foram aprovados. Militantes do 

Vergueiro, em seu depoimento, atribuem tal procedimento às divergências 

político-ideológicas que se configuraram, sobretudo nos anos de 1980, entre os 

seguidores da Oposição Metalúrgica de São Paulo, grupo apoiado e 

assessorado pelo CPV, desde sua fundação, e a corrente majoritária liderada 

pelo presidente, no interior do PT e da CUT.  
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E para a Igreja, cujos setores progressistas foram responsáveis tanto 

pela criação de tais centros como por boa parte da elaboração de materiais 

comunicacionais, por que não preservá-los? O paradeiro do conjunto do acervo 

do CEMI é uma incógnita (suspeita-se que parte dele ainda esteja amontoado 

no subsolo do prédio da Arquidiocese, ao qual não tivemos acesso, até por 

falta total de informações sobre a existência de tais documentos).  O que pode 

ser uma indicação de que para a parte da hierarquia que provocou a reviravolta 

conservadora, ao final dos anos de 1980, em contraposição à Teologia da 

Libertação, não interessa preservar a memória de um tempo em que, dadas as 

devidas proporções, o “povo” era chamado a participar e lutar por seus direitos, 

como exigências do Reino de Deus. 

Embora haja esforços por parte de um pequeno grupo que dirige 

atualmente o CPV para que suas atividades sejam retomadas, entendemos 

que a atuação tanto do CPV como do CEMI, já extinto, cumpriram sua missão, 

naqueles anos de 1970, 80 e parte de 1990. Até porque o cenário político, 

sindical, social e religioso mudou, exigindo uma repaginação nas ações, uma 

atualização tecnológica, o que demandaria fôlego (e isso não falta apesar de 

muitos militantes se declararem já cansados). E, principalmente, recursos 

financeiros.   

A falta de uma política pública que garanta a preservação dos acervos é 

sinal concreto de que no Brasil predomina uma cultura que não privilegia a 

memória, sobretudo das camadas empobrecidas da população. Dando a 

impressão de que tudo que é popular é paralelo, é secundário, é marginal.  

Assim sendo, a saída para salvar o arquivo do CPV e o que restou do 

CEMI depende atualmente da boa vontade de universidades e de negociações 

pessoais. No caso do CPV já foi decidida a doação para o Arquivo Edgard 

Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), cuja 

remoção está prevista para os próximos dois anos.  

Quanto aos documentos do CEMI, que integram o acervo pessoal do 

padre Antonio Luiz Marchioni, o Ticão, co-fundador do centro, há uma proposta 

de repasse para o Centro de Memória da Zona Leste, a ser construído no 

campus da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O terreno, onde 

também serão construídos os prédios da universidade e funcionava uma antiga 
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fábrica, foi desapropriado pela prefeitura e cedido à UNIFESP, como resultado 

da luta popular pela educação na região.  

Preservar os acervos do CPV e do CEMI é perpetuar a memória coletiva 

de lutadores e lutadoras que fizeram a diferença no processo de 

redemocratização do país. Sem revolução ou tomada de poder, como 

imaginávamos e acreditávamos agentes de pastoral, jornalistas, educadores, 

enquanto elaborávamos juntos os jornais, os pequenos boletins, audiovisuais, 

vídeos... Mas, na cabeça do povo simples, conforme depoimentos que 

tomamos, passava tão somente a necessidade de ver seus direitos básicos 

atendidos: morar, ter serviços de saúde, de transporte, asfalto, esgoto, água 

encanada, escola, creche. 

Sociedade socialista era um desejo dos intelectuais, ao “povo” 

interessava melhores condições de vida e trabalho.  

No entanto, como mostraram os protagonistas das duas experiências, 

em suas entrevistas, conservou-se a garra e a ousadia de reivindicar e exigir 

direitos, por meio da organização popular, temas que permeiam os conteúdos 

daquelas publicações. O que nos leva a admitir que no contexto dos 

movimentos populares e operários e nas comunidades eclesiais de base, dos 

anos de 1970 e 80, mais que instrumento de luta e resistência cotidiana à 

ditadura, a comunicação contribuiu para a construção de identidades coletivas, 

calcadas em uma nova cultura operária e popular, inspirada no direito a ter 

direito, a participar, a se expressar.  

O que confirmam nossos entrevistados:  

“O Grita Povo valorizava as coisas da gente” (Maria Aparecida Pereira 

Lima). 

“Quando o jornal chegava às comunidades parecia um rastilho de fogo e 

pólvora” (Padre Ticão). 

“O CEMI deu condições para a gente poder gritar, poder falar, poder 

fazer, mesmo aqueles que não tinham consciência política, como eu” (Angelina 

Camilo). 

“As experiência de comunicação popular parecem insignificantes, mas 

somadas são como o curso do rio Amazonas, que quando nasce é um rio de 

nada, mas quando à desembocadura parece um oceano” (Dom Angélico 

Sândalo Bernardino). 
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A preservação dos acervos do CPV e do CEMI é imprescindível também 

para a realização de novas pesquisas. Naqueles materiais há infinitas 

possibilidades de estudos nos mais variados campos de interesse. Desde os 

conteúdos históricos que abarcam uma enorme gama de setores: movimentos 

sindicais de trabalhadores rurais e urbanos, de mulheres, de saúde, de 

educação, dos sem terra, indígenas, moradia, migrantes, transporte, estudantil, 

negros, meio ambiente, partidos políticos, igreja. Ou ainda a questão da 

linguagem, discursos, formatos, imagens, visão política e ideológica.  

Em tempos em que as informações são tão rápidas quanto descartáveis, 

há que se preservar a memória das lutas dos “pequenos”, que não se encontra 

nos grandes meios de comunicação, porque não interessa aos setores 

dominantes. Até porque se vier à tona e for recriada pode ser subversiva por 

despertar aspirações de liberdade, participação, direito, consciência política, 

poder de decisão. 

Quem dera tivéssemos centros de documentação, a exemplo do CPV e 

do CEMI, que pudessem registrar e preservar as atuais e futuras lutas 

populares. Com a aceleração da história e a febre de atualidade que se impõe 

em nossos dias, como lembra Pierre Nora (1993), o novo dá as cartas e o 

passado é descartável. Daqui a 40 anos, onde as novas gerações encontrarão 

subsídios para pesquisar sobre as lutas do povo? A quem elas podem 

interessar? 
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ANEXOS 

Disponibilizamos a seguir a íntegra das entrevistas, salvo partes que 

referem-se a questões de mérito pessoal, realizadas com 19 pessoas que 

protagonizaram as experiências do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV) e do 

Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI).  

Para facilitar o acesso, dividiremos os depoimentos em dois blocos: o 

primeiro com os participantes do CPV e o segundo, do CEMI, seguindo a 

ordem cronológica de sua realização.  
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RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 
CENTRO DE PASTORAL VERGUEIRO (CPV): 
 
WALDEMAR ROSSI - Participante do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV); 
metalúrgico aposentado, membro da coordenação da Pastoral Operária da 
Arquidiocese de São Paulo; militante do Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL). Data da entrevista: 28/11/2014. Local: São Paulo (SP). 
 
LUIZA MAFALDA GUASCO PEIXOTO - Trabalhou no CPV a partir de 1978. 
Atualmente é guia turística no Centro Histórico de São Paulo e é 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 arquivo. Data da entrevista: 11/02/2015. Local: São Paulo (SP). 
 
ALDO ESCOBAR - Jornalista, na Secretaria de Comunicação da Assembleia 
Legislativa de Vitória (ES). Trabalhou no CPV a partir de 1978, responsável 
pela gráfica e pela implementação do curso de comunicação popular, que 
ministrou por mais de dez anos. É o atual vice-presidente do CPV. Data da 
entrevista: 18/02/2015. Local: São Paulo. 

ANIZIO BATISTA DE OLIVEIRA - Metalúrgico aposentado, presidente do 
CPV, dirigente da Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do 
Estado de São Paulo (APROFFESP), integrante da executiva da Casa da 
Solidariedade da Arquidiocese de São Paulo e da direção estadual do Partido 
Solidariedade e Liberdade (PSOL) em São Paulo.  Participou da fundação do 
CPV e foi idealizador do boletim Hora Extra. Data da entrevista: 10/04/2015. 
Local: São Paulo. 

MARIA ZETILDES LIMA - Auxiliar de enfermagem, fotógrafa, coordenadora do 
Grupo Renascer pra Vida, funcionária do Hospital Heliópolis. Foi funcionária do 
CPV, integrou a equipe do Hora Extra, e foi responsável pelo funcionamento da 
gráfica. Data da entrevista: 08/05/2015. Local: São Paulo. 

RAYMOND PERILLAT - É suplente do Conselho Fiscal do CPV; presidente da 
Casa de Solidariedade da Região Episcopal da região do Ipiranga; integra a 
coordenação da Pastoral Operária Metropolitana região Ipiranga; militante do 
Instituto de Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas (IIEP). Então 
padre, participou da criação do CPV e assinou a sua ata de fundação, foi 
militante da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. Data da entrevista: 
11/05/2015. Local: São Paulo (SP). 

SUELI BOSSAM - Professora de História aposentada, pesquisadora do Projeto 
Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, do Instituto de 
Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas (IIEP). Foi funcionária do CPV 
e responsável pelo jornal Hora Extra e pelo setor de audiovisual. Data da 
entrevista: 13/05/2015. Local: São Paulo (SP). 
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VICTOR AUGUSTO PETRUCCI - Professor aposentado, membro da 
Secretaria do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em Campinas. Foi sócio 
fundador do CPV e trabalhou durante 12 anos na coordenação do 
Departamento de Documentação e Pesquisa. Data da entrevista: 09/06/2015. 
Local: Campinas (SP). 

VALDERI ANTÃO RUVIARO - Pesquisador que se dedica à reconstituição de 
acervos históricos do movimento dos trabalhadores, inclusive do CPV. Ele 
conheceu o CPV na época de sua fundação, quando era religioso vinculado 
aos dominicanos. Data da entrevista: 20/07/2015. Local: Santo André (SP). 

 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA (CEMI): 

DOUGLAS MANSUR - Fotógrafo autônomo dos movimentos sociais, pastorais 
e sindicatos. Participou do CEMI desde a sua criação, enquanto seminarista, 
ministrou cursos de fotografia para membros das comunidades. Seu trabalho 
fotográfico pode ser acessado na página da organização sem fins lucrativos 
que administra: Celeiro de Memória: 
http://www.facebook.com/Celeirodememoria. Entrevista realizada em 
27/01/2015. Local: São Paulo.  

DOM AGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO - Atualmente bispo emérito de 
Blumenau (SC), jornalista. Foi bispo auxiliar da Região Episcopal de São 
Miguel Paulista, responsável pela criação do Centro de Comunicação e 
Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI) e do jornal Grita Povo. Data 
da entrevista: 17/03/2015. Local: São Paulo. 

MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA - 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 nas décadas de 1970 e 80 e do 
CEMI. Data da entrevista: 18/03/2015. Local: São Paulo (SP). 

ANGELINA APARECIDA DOS REIS CAMILO - Professora aposentada, 
coordenadora da Associação Sociocultural Adebanke. Militou nos movimentos 
populares e participou das atividades do CEMI, sobretudo do jornal Grita Povo. 
Data da entrevista: 18/03/2015. Local: São Paulo. 

ANTONIO LUIZ MARCHIONI, PADRE TICÃO - Participou da criação do CEMI. 
Atualmente é pároco da Igreja São Francisco de Assis, em Ermelino 
Matarazzo, onde preserva o que coletou e conseguiu recuperar do acervo do 
CEMI. Data da entrevista: 04/05/2015. Local: São Paulo (SP). 

GILBERTO NASCIMENTO – Jornalista; atuou como voluntário no jornal Grita 
Povo, desde sua fundação, e deu aulas junto ao grupo de alfabetização de 
adultos do CEMI, participou de movimentos populares. Data da entrevista: 
13/05/2015. 

CARLOS STRABELLI - É um dos fundadores do CEMI, que coordenou por 
oito anos, enquanto padre. Atualmente é coordenador de Cultura do CEU 

http://www.facebook.com/Celeirodememoria
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Inacio Monteiro, na Cidade Tiradentes, em São Paulo. Data da entrevista: 
30/05/2015. Local: São Paulo. Local: São Paulo. 

ELIZABETE COSTA DANTAS - Militante das comunidades eclesiais de base 
da região de São Miguel, posteriormente esposa de Strabelli. Foi coordenadora 
executiva do CEMI. Embora enferma por conta de um AVC que provocou 
limitações na fala e locomoção, ela se dispôs a colaborar com a nossa 
pesquisa. Data da entrevista: 30/05/2015. Local: São Paulo. 

ROBERTO JOAQUIM DE OLIVEIRA - Jornalista, professor da Universidade 
Metodista de São Paulo nos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, 
Produção Multimídia, Rádio e TV e Internet. Como morador da região de São 
Miguel participou das comunidades eclesiais de base, e por sua atuação junto 
às rádios populares, foi funcionário do CEMI, no Departamento de Rádio 
Popular. Data da entrevista: 02/07/2015. Local: São Paulo. 

DANILO MORCELLI - Pesquisador, memorialista e integrante do Grupo de 
Memória da Zona Leste. Desenvolveu tese de mestrado na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) sobre o 
patrimônio histórico da zona leste paulistana. Data da entrevista: 13/07/2015. 
Local: São Paulo. 
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ANEXO 1 

WALDEMAR ROSSI 

Participante do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV); metalúrgico aposentado, 
membro da coordenação da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo; 
militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Data da entrevista: 
28/11/2014. Local: São Paulo (SP). 

 

 

Nasci dia 17 de agosto de 1933, na cidade de Sertãozinho, interior de 
São Paulo, na roça, e aos quatro anos fui para a cidade, onde meu pai 
comprou um pequeno empório, e onde fiquei até os 27 anos. Lá eu fiz o 
primário, que terminei somente com dez anos. Devido a problemas financeiros 
da família fui trabalhar como boia-fria na carpa, corte de cana, plantio e 
colheita. Trabalhei três anos nisso e depois como servente de pedreiro. 

Sempre fui de uma família católica, minha mãe era praticante, meu pai 
não. Comecei a participar da igreja já aos dez anos, na Cruzada Eucarística, 
depois fui para a Congregação Mariana. Em 1955, com 22 anos, participei de 
um dia de formação com o promotor público da cidade sobre o cristão no 
mundo moderno, explicando o que era mundo, o que era o mundo moderno 
naquela época, desenvolvimento industrial, etc. e o papel do cristão nesse 
mundo. Com isso começou a mexer na minha cabeça, depois com os debates 
que ele permitiu, a coisa explodiu. Passados dois meses fui chamado para 
participar de um grupo de Ação Católica. O promotor era nada menos que o 
Plínio Sampaio, em sua primeira promotoria. 

Fiquei preocupado quando fui chamado porque no grupo de Ação 
Católica havia um ex-seminarista, cara que tinha feito Filosofia, um médico e 
um promotor público, e eu era pedreiro, eu pensei vocês estão loucos. Mas eu 
fui participar. Um detalhe: quando eu estava com 18 anos fui fazer o ginásio à 
noite em um colégio comercial, portanto meu nível de instrução escolar ficou 
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assim. Por isso que eu me sentia inferiorizado em relação aos outros. Depois 
fui apresentado pelo Plínio para o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Luís do 
Amaral Mousinho. E no mesmo dia para o coordenador da JOC [Juventude 
Operária Católica] Estadual, na casa dele, que era de Ribeirão Preto. 

Daí eu comecei todo meu trabalho de organização de pequenos grupos 
de jovens operários na cidade de Sertãozinho. Em síntese é o seguinte, o que 
despertou na minha cabeça foi aquela fala do Plínio sobre o cristão no mundo 
moderno, oito anos antes do Vaticano II, vinha na linha das encíclicas como 
Rerum Novarum, Quadragésimo Ano, etc. Mas o principal foi a experiência da 
Ação Católica que nasce com a JOC em 1912, com Cardijn. Na aplicação do 
método Ver, Julgar e Agir, com jovens trabalhadores na Bélgica, para discutir 
cristãos em seu mundo trabalho, porque ele trabalhou em minas de carvão. O 
pai dele morreu com doenças nas minas de carvão, então o compromisso dele 
era trabalhar com a classe trabalhadora. Ele formou esse pequeno núcleo que 
foi criando o movimento que teve o apoio do Pio XI depois.  

A experiência da vivência do Evangelho no contato com o outro onde ele 
é explorado, onde ele vive e não dentro da igreja, fez com que outros setores 
da Ação Católica desenvolvessem: a JEC [Juventude Estudantil Católica], a 
JUC [Juventude Universitária Católica], e depois a JAC [Juventude Agrária 
Católica] e a JIC [Juventude Independente Católica] também. Mas os 
elementos fortes foram esses a JOC e a JEC, que era secundarista, e a JUC. A 
JUC foi que deu grandes quadros para a política do mundo inteiro, inclusive no 
Brasil. Pessoas como Plínio, Mário Carvalho de Jesus, Betinho. Foi realmente 
uma escola de vida. 

Então eu aprendi isso e passei a encontrar Jesus na pessoa do meu 
irmão de trabalho. E aí foi a primeira experiência. Na JOC tinha um 
materialzinho, um folheto, tipo A4 dobrado, com coisas bem leves chamando a 
atenção para os problemas que vivia a juventude trabalhadora. Desde os 
problemas de trabalho, de educação, até os familiares, afetivos, sexuais, numa 
visão total do homem, a sua religiosidade, sua fé. E eu comecei por aí, fazendo 
reunião com os companheiros, seis, sete, todos trabalhadores da cidade 
pequena.  

Aí teve um negócio muito importante nessa questão da comunicação. 
Em Sertãozinho tinha um programa numa emissora local que pegava a cidade 
e um pouco mais, que oferecia para a igreja o horário da Ave Maria, diário, das 
seis as seis e quinze da tarde. O padre pressionado porque não tinha tempo 
para tudo, passou o tempo para a Pia União e mesmo não gostando da JOC 
passou para ela também. E fazíamos nas sextas-feiras. Eu participava ainda da 
Congregação Mariana, mas já era conhecido como o cara da JOC. Até porque 
o bispo em um enfrentamento com o padre foi lá e implantou oficialmente a 
JOC. Pena que ele morreu muito jovem, aos 52 anos, de câncer. Era um 
homem extraordinário. 

Nesse programa tinha a parte de oração, mas bem dinâmica, e que 
passou a ser um dos mais ouvidos na cidade entre os programas de Ave-Maria 
porque antes pouca gente ligava. Ele começou marcar. A gente fazia um 
comentário em cima de um fato, aquilo que a JOC mostra: parte da vida. Até 
que deu um confronto. Na época em que um novo salário mínimo foi 
promulgado, saiu no nosso boletim uma instrução do que era o salário mínimo, 
e na JOC fizemos uma discussão sobre isso e fizemos um levantamento. Um 
dos rapazes da JOC pensou eu trabalho na oficina tal, fábrica tal, de carroça, 
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sou profissional, mas ganho mesmo que um salário mínimo. E os outros 
também. Qual é o nosso papel? Orientar esses trabalhadores que têm direito a 
um salário. Com isso o rapaz começou a conversar com os amigos deles da 
fábrica que era de um tio dele. Os primos tomavam conta. Chegou um 
momento que ele foi falar isso pra eles que o salário mínimo todo trabalhador 
do mais simples tinha que receber e que do profissional tinha de ser maior. Foi 
mandado embora. 

Em cima desse eu fiz o comentário sem citar nome, antes eu escrevi 
passei para os integrantes do grupo da Ação Católica que apreciaram e 
aprovaram. Eu fiz uma leitura tranquila, mas firme, que terminava assim: duas 
mensagens importantes. Para o nosso companheiro que foi demitido bem-
aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, e para aqueles que 
o demitiram – dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus. Isso 
deu um bororó na cidade, foi um comentário geral e com isso o dono da fábrica 
foi procurar o bispo. Só que ele não estava. Fui procurado pelo padre: ó que 
você me aprontou. Aprontou o quê? Ele foi falar com o bispo. Tá bom, espero o 
bispo me chamar. 

O bispo não chamava eu procurei. Quem atendeu foi o padre que 
acompanha a JOC, um espanhol, que falou que nem tinha dado bola. Daí fui 
conversar com o bispo junto com o Dr. Meireles, li o comentário pra ele pra 
saber qual era o tom que eu dei. Ele chamou o cara do jornal da diocese e 
falou publica isso aqui na primeira página. Essa foi uma primeira experiência de 
comunicação que eu tive. Era oral, mas eu escrevi. Eu tinha muita preocupação 
com o português. Foi meu aprendizado, eu fui aprendendo. 

Depois fui chamado para coordenar a JOC em na diocese de Ribeirão 
Preto, onde fiquei um ano, quando fui convocado para substituir o João Batista 
Cândido aqui na coordenação da JOC Estadual, na capital. Daí eu vim para a 
cidade de São Paulo e nessa época comecei a participar da equipe nacional 
que organizava o boletim que ia para os militantes, aquele que me orientou no 
início. Participei de várias reuniões participei no Rio de Janeiro para ajudar a 
fazer o boletim.  

Fui fazendo o aprendizado de comunicação desse jeito, em linguagem 
nossa né. Coisinha simples e direta, também essa é outra coisa que eu 
aprendi: comunicação com trabalhador não tem que ter floreio, é direta. 
Prudência, mas direta. Ouvir bastante e perguntar muito. Para procurar 
entender e depois disso é que você pode imaginar como entrar no universo 
dele, que era o meu, mas o universo da cabeça dele: como via o mundo. Então 
eu acompanhava tudo que saia nas conversas, sem escrúpulos nenhum, era 
futebol, era mulher, era o raio que o parta, as piadas. Eu queria entrar no 
mundo deles. Porque se eu não entrasse neste universo ia fazer discurso. E 
isso foi fundamental na minha militância. 

Depois que eu deixei a JOC fui trabalhar como metalúrgico e aí eu 
mudei de profissão, por convicção. Se eu quisesse ser coerente com tudo o 
que eu tinha entendido na JOC eu tinha que deixar essa profissão. Cheguei a 
ser um pequeno construtor de casas, sobrados, etc junto com outro 
companheiro. Na JOC passei a ser remunerado como liberado, quando vim 
para coordenação porque tinha que viajar os estado de São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina, por dois anos e meio.  

Daí resolvi ir para a metalurgia porque era o setor de ponta do 
desenvolvimento industrial brasileiro. E, em São Paulo, o sindicato tinha uma 
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importância extraordinária, porque aqui se produz de tudo, diferente do ABC, 
onde se produzia basicamente carros. Aqui não, desde peças de automóvel, de 
avião, máquinas e material elétrico, tudo. Eu entendi isso e fui trabalhar numa 
fábrica de cofres e arquivos, a Bernardini, no Ipiranga, e começar do nada. 
Nessa época eu estava noivo. 

Uma coisa interessante: naquele ano, 1963, foi a eleição do sindicato e 
veio uma turma que depois foi designada para ser interventora em São Paulo, 
que fez a chapa de oposição à antiga direção que era do Affonso Delellis, 
daquela turma toda que foi cassada. Na fábrica tinha um dos companheiros 
que participava dessa equipe, sem saber muito das coisas, era um sindicalista, 
um sindicaleiro eu diria, um batalhador. Formou-se a chapa e ele me convidou 
para ser fiscal, ele entendeu o que eu fazia, mas eu falei que estava com três 
meses de fábrica. Ele falou não aqui não tem problema, naquele tempo tinha 
estabilidade, tinha trabalhador com 30 anos de fábrica, ele tinha 18.  

Daí eu fui falar para a Célia, minha noiva. Ela disse você vai ser 
mandado embora. Eu falei isso é um risco. Ela questionou: mas nossa vida vai 
ser sempre assim? Falei vai. A Célia era da JOC e eu era oito anos mais velho 
que ela.  Eu me tornei arrimo de família com 18 anos, meu pai morreu com 40 
e abaixo de mim tinha mais seis. Ela aceitou o desafio. A gente casou no dia 11 
de abril de 1964, onze dias depois do golpe militar.  

Na fábrica eu comecei a experiência diferente, fui por em prática tudo 
aquilo que a gente tinha pensado. E o problema maior para mim era entrar na 
vida dos companheiros de trabalho. Eu entrei como ajudante e tinha havido 
uma enchente, a fábrica fica na beira do córrego do Ipiranga, e estragou uma 
porção de documentos. Quando entrei os caras falaram você está registrado, 
mas documentos vai ter que esperar, só que 15 dias depois eu já estava 
querendo me sindicalizar. Cheguei no departamento pessoal e a moça 
universitária me pareceu aberta, então eu disseque queria minha carteira 
porque pretendia fazer outro curso no SENAI. Ah você fez curso, mas tá 
trabalhando de ajudante. Não, você pode ser aproveitado melhor, você quer 
trabalhar no controle de qualidade. Eu falei eu topo qualquer parada. Ai 
chamou o chefe que conversou comigo perguntou se eu queria fazer um teste. 
Desenho, matemática era coisa fácil pra mim. 

Fui aprovado, dia seguinte macacão de ajudante, estava eu no meio de 
controladores com capa branca, impecável. Os caras da produção me olhavam 
assim. Tinha um problema sério: o pessoal da produção, além de um salário 
fixo recebia um incentivo pela produção. Só que a empresa manipulava tudo. 
Por isso o pessoal trabalhava, trabalhava, mas não recebia de acordo porque o 
controle se julgava acima da carne seca, mas a minha visão era diferente. 
Como os trabalhadores não gostavam do controle, logo passaram a me rejeitar. 
Eu estava querendo aprender, era um pouco exigente. Como vou fazer para 
sair dessa? Um dia cheguei para um deles que era o que mais conversava e 
era palmeirense e falei Toninho por que vocês têm essa birra comigo? Porque 
vocês do controle e soltou os cachorros. Vocês têm razão eu disse.  

Essa é uma diferença eu estou fazendo, um aprendizado. Se o controle 
parar de trabalhar a empresa continuará tendo que vender porque vocês estão 
produzindo. Mas se vocês pararem de produzir o controle não vale merda 
nenhuma. Vocês são importantes para a empresa não nós. Daí começou a 
mudar a relação e eu fui fazendo com um e com outro. Até ganhar a turma 
toda. O contato, a comunicação oral é fundamental, se a gente souber usar a 
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pedagogia do oprimido: ouvir bastante, perguntar bastante e depois preparar 
perguntas, responder, esclarecer.  

Essas ideias todas quem me deu foi a JOC. Nessa época Paulo Freire já 
estava vivendo as experiências, mas só fui conhecê-lo bem depois. Aliás, o 
Paulo Freire aprendeu muito com a JOC, ele era da Ação Católica. A escola 
dele é anterior a mim. A JOC era muito prática e no nosso tempo você tinha 
experiências muito ricas como o Cândido formando comissões de fábrica na 
Cobrasma. A metodologia dele era na conversa, não era material escrito. Era 
na conversa com um dois três, depois chamando para pequenas reuniões, 
durante três anos. Até o dia em que estourou por causa de uma greve no setor, 
com enfrentamento com o gerente do setor, pararam e começou a ter problema 
na fábrica. A empresa veio conversar e eles exigiram para continuar a conversa 
o reconhecimento de um representante de cada um dos dez setores principais. 
E a empresa topou. Por isso no ano seguinte, com o apoio do Mário Carvalho 
de Jesus da Frente Nacional do Trabalho [FNT], se forma a comissão de 
fábrica da Cobrasma, reconhecida pela empresa. A primeira na história do 
Brasil.  

Daí eu fui fazendo todo esse trabalho. Durante o meu tempo de JOC, já 
no começo eu participava aqui em São Paulo dos encontros anuais que era 
uma semana de estudos. E nesta época se fez um estudo da história do 
movimento sindical no Brasil, tanto que o pessoal que deixou a JOC e formou a 
ACO [Ação Católica Operária] fez um histórico do movimento sindical no Brasil. 
Uma série desde o tempo da colônia. Tudo entrou na nossa cabeça, eu fui 
conhecer a estrutura sindical mostrando que era uma negação da liberdade 
sindical, da organização dos trabalhadores que estava a serviço do capital. E a 
luta vai indo contra isso. 

Por isso o propósito do Cândido de ir para a fábrica, fazer esse trabalho 
miúdo, concreto e conseguir essa vitória, três anos depois passou a ser uma 
fonte de inspiração para nós. O outro lado foi o trabalho que o Mário Carvalho 
de Jesus fez com a greve da Perus que nós acompanhávamos. A FNT não era 
ligada a igreja, mas ele era um cristão extraordinário, ele foi da JUC, estudou 
na França fez a Sorbonne, tinha uma visão sindical do mundo inteiro. Ele era 
advogado trabalhista, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, depois foi 
trabalhar por conta e ajudar o pessoal da Perus na luta conta o Abdala.  

Eu fui para fábrica em 1963, o papa João XXIII chamou o Concílio 
Vaticano II, que aconteceu de 1962 até 1965. E a inspiração dele veio das 
ações da Ação Católica. Por isso vai trabalhar na orientação de um concílio 
onde todos deveriam dar sua contribuição, ouvir os bispos do mundo inteiro, e 
em cima disso é que foi elaborar a pauta do concílio. A igreja vinha, portanto, 
num momento de mudança no geral. A JOC era tida como movimento de 
vanguarda da igreja, detestada por muitos bispos, mas apoiada por outros que 
inclusive pertenceram a Ação Católica, como Dom Mousinho, bispo da diocese 
de Ribeirão Preto, que apoiava a JUC.  

Casei em 1964, e conversando com a Célia ela disse que queria morar 
em um bairro da periferia, a família dela era do Bosque da Saúde, uma região 
já mais desenvolvida. Isso para mim foi uma maravilha. Por isso achei um lugar 
lá na Vila Rica e a comunidade era nova também, e como bairro novo era cheio 
de jovens, filhas de Maria e congregados marianos, gente simples, 
trabalhadora. 



276 
 

Nós começamos o trabalho naquela comunidade participando sem 
aparecer, conhecendo pessoas, até que veio um padre que tinha feito um curso 
em Roma e era aberto, padre Albino, fazia homílias participativas, convidava o 
povo a falar. Numa dessas, eu comecei a entrar devagarzinho, falando de uma 
experiência da fábrica, da reação dos trabalhadores, fazendo a ligação da vida 
do trabalho com o evangelho. E ele captou logo. E com isso a gente ganhou 
espaço e lá saiu o primeiro grupo de trabalhadores de fábrica com jovens, 
homens e mulheres, que deu origem ao movimento que formou a Pastoral 
Operária. 

A comunicação era sempre oral. Eu não usava os boletins da paróquia 
era só conversa. Passados uns seis meses, fizemos um convite a um grupo 
menor que tínhamos mais afinidade para irem a nossa casa tomar um 
cafezinho depois da missa, curtir o nenê que estava com quase um ano. Nesse 
cafezinho a gente começa a conversar sobre o nosso mundo do trabalho e o 
compromisso com o evangelho. A turma vibrou e começou a querer participar, 
daí criamos o primeiro movimento lá, que foi apoiado pelo padre. Nesse interim 
eu estou bem engajado no movimento sindical, e em 1967 vou disputar a 
primeira eleição, enfrentando o Joaquinzão. Com o apoio dos padres abertos, o 
nosso grupo já tinha se multiplicado para São Mateus, que foi o mais forte, Vila 
Matilde onde havia o padre Miranda, São Miguel começa a aparecer. 

O fato de a gente ser conhecido na igreja como membro da Ação 
Católica, JOC etc, atuando e fazendo enfrentamento com os pelegos, chamou 
a atenção. Na região Sul já havia surgindo outras experiências dentro das 
comunidades de base e lá eles começam a assimilar o mesmo método da 
formação de grupos. Que em 1970 vai formar a Pastoral Operária, no 
enfrentamento com Dom Agnelo Rossi. 

Quando veio o golpe as direções de milhares de sindicatos brasileiros 
foram cassadas e em seu lugar colocados interventores. Nos arquivos do 
DOPS aparecem algumas informações da minha atuação já em 1963. Eu não 
era conhecido e a igreja não era tida como adversária. Houve o golpe e 
cassação e comecei aqui a perceber a diferença entre os que eram oposição 
antigamente e o pessoal que era direção do sindicato. Isso me fez mudar a 
cabeça baseado na eleição de 1963, porque no dia da apuração, com os 
fiscais, dentro do sindicato, e era cédula por escrito, chapa 1 era da direção 
estourando. Eu estava ao lado do Malvesi, que era um cabeça deles pensante, 
isso eu fui descobrindo aos poucos, e ele comentou por aqui a gente não 
ganha esse sindicato tem que se por outro jeito. Daí eu disse a ele: já falei que 
vocês não têm organização de base. Sem a organização das bases como 
vocês vão ganhar esse sindicato? 

Isso eu fui perceber depois do golpe. O que ele estava dizendo era que 
o golpe militar já estava sendo planejado e eles estavam ligados a esse 
processo. Eles eram de oposição e todos foram nomeados interventores nos 
sindicatos da Grande São Paulo. O Joaquinzão foi para Guarulhos, o Cremiltes 
foi pra São Bernardo do Campo, o Bernanini Testa para São Caetano do Sul, 
outro foi para Santo Amaro, outro para Osasco, outro para Sorocaba. O núcleo 
dos interventores era o mesmo da oposição sindical de 1963. Que tinha feito 
cursos, adesivos, ligados ao sistema norte-americano e a CIA.  

O resto dos militantes ligados ao Partidão e os chamados delegados 
sindicais se dispersaram, muitos foram presos, dedurados, foi denunciado que 
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eles tinham passado uma lista com nomes de 1300 delegados sindicais, 
passaram para o DOPS. 

Daí pensei é a hora de a gente atuar no sentido da mudança da 
estrutura sindical. Porque em 1963, baseado na experiência da Cobrasma, da 
experiência da minha fábrica, das greves da Perus, a gente chamou um 
encontro aqui em São Paulo de antigos companheiros da JOC, de várias partes 
do Brasil, de Porto Alegre ao Ceará. Nessa reunião discutimos a importância 
do trabalho de base para tentar a mudança do sindicalismo de dentro para fora, 
a partir do chão das fábricas, rompendo com as estruturas e querendo um 
sindicalismo livre. 

Essa foi a corrente e o trabalho básico: era o trabalho de base, de 
formiguinha, de pequenos grupos. O golpe levou a refletir tudo isso. Em 1965 
fizemos outra reunião que foi no Rio para aprofundar essa questão. A maioria 
dos nossos era da ACO. Neste ano teve a primeira eleição oficial depois do 
golpe. A turma dos interventores, que já haviam marcado presença nos 
sindicatos, se reuniu numa chapa em São Paulo, que era estratégia do sistema 
para controlar o principal sindicato do Brasil e da América Latina. Fui procurado 
por alguns companheiros do Partido Comunistas que estavam soltos e que não 
tinham problemas para gente formar uma chapa de oposição aos pelegos. 

No primeiro contato a proposta era montar a chapa e tirar os pelegos. Eu 
observava que isso era muito pouco. Isso não bastava se não houvesse o 
propósito de mudar a estrutura sindical, não tem nenhuma importância pegar o 
sindicato ou não. E, segundo, que a ditadura não iria entregar de mão beijada 
para nós. Mais que um sindicato de luta teria que ser um movimento para 
romper a estrutura sindical. Aí ninguém quis e continuei meu trabalho. 

Em 1967, formamos sim uma chapa, mas por minha iniciativa e chamei 
inclusive o pessoal do PC e fomos para disputa. Na mesma época que se 
formou uma chapa pelo sindicato de Osasco, quando o pessoal ganhou. Só a 
organização da Cobrasma já dava a vitória.  

Aqui tínhamos a consciência de que era o lançamento de uma proposta 
de um movimento sindical de ruptura. Nosso discurso era esse de organização 
na fábrica. Como não tínhamos estrutura fomos derrotados porque eles tinham 
todo o sistema na mão. E aí começa a experiência da Oposição Metalúrgica 
que entusiasma e anima a formação da Pastoral Operária. Ela vai para dentro 
das comunidades, as CEBs [Comunidades Eclesiais de Base] estavam 
proliferando. Daí tivemos um problema: naquele tempo era cardeal em São 
Paulo, Dom Agnelo Rossi, meio de direita, simpático aos empresários, ao 
golpe. Percebendo nosso trabalho chamou a gente para uma conversa na casa 
dele num sábado, no antigo palácio Pio XII. Eu convoquei a turma toda de 
vários bairros e fomos lá, deveria ser o ano de 1969. Mas veio um padre avisar 
que ele estava com um problema que tinha um contato com um deputado e 
que ele podia falar conosco somente uns cinco minutos. Eu disse diga que não 
vai ser possível, nós nos deslocamos de vários bairros a convite dele, gente 
que deixou o trabalho podendo perder, ou ele conversa com a gente ou nós 
vamos embora. Ele veio, daí falamos a ele para não dizer depois que nós não 
atendemos o convite. Saímos e fomos embora. 

No ano seguinte, ele chama a formação de uma pastoral do mundo do 
trabalho, colocando na mão do Frei Luís Maria Sartori que era da Congregação 
de Cristo Operário e depois passou a chamar UNICOR [Unidos Num só 
Coração] e que fazia um trabalho dentro das fábricas com autorização do 
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empresário. Trabalho de conscientização, de organização buscando harmonia 
entre capital e trabalho. Chamou uma reunião de todas as forças que atuavam 
no movimento sindical no mundo do trabalho: o Círculo Operário, os grupos de 
base, a JOC, a ACO, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, etc. Eu 
fiz questão de não ir nessa. E acertei com o Dirceu Danija e outros que fossem 
nos representar. Não deu outra, no primeiro encontro já ficou clara o 
antagonismo entre uma coisa e outra.  

Na segunda reunião apareceu nosso grupo e o grupo do Frei Luís 
Sartori, e aí tocamos para frente, foi no ano de 1970. Decidimos em conjunto 
que haveria negociação salarial que era anual no mês de outubro e reunia aqui 
sete ou oito sindicatos que faziam reivindicação junto. Propusemos ao cardeal 
de celebrar a missa em defesa do salário e ele topou celebrou no dia 18 de 
outubro a Missa pelo salário justo. Justo para nós é conversa fiada, aí tudo 
bem. Nós lotamos a catedral e determinamos que esse dia era o dia da 
fundação da Pastoral Operária. Na semana seguinte ele foi mandado embora 
para Roma e Dom Paulo nomeado arcebispo de São Paulo.  

Em 1971, Luís Hirata foi preso, torturado e assassinado. Ele veio da 
JUC, estava trabalhando em uma fábrica e participava da Oposição Sindical. 
Ele não saia da minha casa, era amicíssimo. Ele era da Ação Popular 
movimento de integração da qual participava o Betinho, o Marcos Arruda, que 
trabalhava na Sofunge, que era um Deus nos acuda. O médico que atendeu o 
Luís Hirata no Hospital das Clínicas, disse que ele foi levado para lá com 
pedido de transplante renal. Foi torturado no DOPS preso no final de novembro 
e morreu no começo de dezembro. Acho que ele pediu para o médico avisar a 
família dele e o médico levou isso para Dom Paulo, que conta que o médico 
falou que ele morreu expelindo parte do pulmão.  

Com isso, Dom Paulo nos chama para uma reunião na casa dele, 
pessoal da PO ligada à oposição. Éramos 12, mas um nos traiu, ele falou uns 
dias depois. Um delegado que era católico praticante procurou Dom Paulo para 
que ele tomasse cuidado e que eles sabiam dessa reunião, etc. Eu tenho mais 
ou menos a ideia, mas quem sou eu para fazer esse julgamento? Nesse dia ele 
nos questionou bastante, primeiro ele colocou o problema do Luís Hirata e 
como a gente fazia para divulgar a notícia, informar a família e para o caso não 
ficar morto. Ele falou o seguinte eu conversei com o pessoal da AP e eles 
defendem a luta armada contra a ditadura militar e vocês? E apontou para mim: 
você mata? Imagina Dom Paulo assumindo naquela época, enfrentando o 
problema dos dominicanos que ele dava todo apoio; fazendo a denúncia, e 
fazendo uma pergunta dessa para mim.  

Vamos responder isso Dom Paulo, fazendo duas perguntas: os 
trabalhadores têm direito de se organizar para defender seus direitos? Ele 
disse: não só têm o direito, têm o dever. Pois bem, nós estamos nos 
organizando, quando a gente ganha uma certa força vem a polícia prende e 
mata. Ele: mas vocês têm direito à legítima defesa. Tá bom Dom Paulo, é 
assim que nós estamos pensando, agora quanto à luta armada ou não nós 
entendemos que se chegar o momento que a correlação de força permite uma 
mudança quem vai decidir como se dará essa mudança não são os 
trabalhadores, porque não existe na história da luta dos trabalhadores em 
nenhum momento que a violência partiu deles. Quando ele reagiu com 
violência sempre foi uma reação em cima de uma violência maior. Nós 
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gostaríamos que fosse tranquilo. É o caso do Chile, tinha acabado de 
acontecer. O Allende ganhou como vai se dar isso? Tomara que fosse assim. 

Passados dois meses, Dom Paulo me convidou para a Comissão de 
Justiça e Paz. Um dia ele perguntou ao padre Franco Torresi, numa visita que 
fez a São Mateus, se eu era da AP. O Franco falou se ele for ele disfarça muito 
bem. Aí ele fez outro comentário nessa reunião: eu descobri que os 
trabalhadores se expressam com mais clareza do que os universitários. Puxa é 
direto né, isso que é importante parece [emocionado].  

Aí nós tivemos uma assembleia da PO e ele foi e estava Dom José 
Maria Pires, Dom Zumbi, ele detesta ser chamado de Dom Pelé, e nesse dia 
foram apresentadas duas propostas de pastoral operária, a do Sartori foi ele 
que apresentou e eu apresentei a da PO. Fiz ver que a nossa preocupação era 
com o protagonismo do trabalhador, nosso compromisso era descobrir Jesus 
Cristo no trabalhador, e por isso era preciso que o trabalhador tomasse 
consciência da sua realidade – de vida, de trabalho, etc. E que eles se 
organizassem para defender seus direitos, nós não temos compromisso com 
empresários, não tem acordo, os interesses são contraditórios, o trabalhador 
não tem que viver de favor, ele tem que conquistar os seus direitos. E isso ele 
só faz consciente e organizado. E essa é a missão da PO. Daí coloquei isso 
como valores evangélicos: a luta pela justiça, a solidariedade, etc. Quando 
terminei Dom Paulo disse: a linha de pastoral apresentada pelo Rossi tem a 
minha aprovação e daí pra frente [emocionado] foi assim que a gente 
caminhou.  

A questão da comunicação oral é fundamental porque é coloquial. Em 
1972, eu encabecei a segunda chapa de oposição, de forma mais trabalhada, 
bem mais democratizada e plural. Nessa eleição a gente fez um pouco mais de 
material, imprimimos rifas, era a chapa verde, distribuição com programas, isso 
você encontra no acervo do CPV [Centro de Documentação e Pesquisa 
Vergueiro, antigo Centro de Pastoral Vergueiro]. Ali está o básico, mas um 
problema era o nosso discurso das portas das fábricas, isso que chamava a 
atenção. A gente ia e soltava o material. O CPV se forma nessa época para ir 
juntando todo o material do movimento social. Era a gente que fazia e mandava 
imprimir, pagava, fazia coleta, às vezes recebia ajuda de pessoal de igreja da 
França, da Itália. Era operário que fazia, tinham uns que viam do movimento 
estudantil, mas a organização era nossa. O folheto era bonito tinha nossas 
fotos, com gravata e tudo. Era um material bem feito e muito bem aceito porque 
a comunicação era boa. Daí é que vai evoluir. Já tinha começado em 1970, 
começa surgir os folhetos que eram impressos em mimeógrafo. Primeiro era o 
reco-reco quem trouxe foi o Silva; depois o mimeógrafo a álcool, depois 
mimeógrafo à tinta. Então foi uma evolução.  

E aí foi juntando mais gente, o Vito Giannotti, em 1968, vai trabalhar 
numa fábrica. Ele não chegou se formar padre, mas fez teologia. Os padres 
deles eram os padres operários e ele fez uma experiência nos kibutz, em 
Israel, depois no Brasil veio trabalhar com os pescadores, em Vitória. Em 
seguida veio para São Paulo trabalhar como metalúrgico. Ele começou a 
participar e a pensar nos panfletos, na verdade ele fazia os panfletos bem 
panfletários, mas numa linguagem direta. A gente trabalhava em equipe. Saía 
de tudo um pouco, a gente priorizava a questão da realidade de exploração do 
trabalho; segundo, o papel dos pelegos contra a luta e a organização dos 
trabalhadores e em cima disso a necessidade de organização de pequenos 
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núcleos clandestinos dentro das fábricas; denunciava a ditadura, o arrocho 
salarial, o fim da estabilidade no emprego, e a introdução FGTS. Fazia 
denúncia em cima daquilo que o trabalhador podia entender. Não fazia a 
pregação da luta armada. Saía alguma coisa no combate ao capitalismo. A 
gente não via condição de colocar naquele tempo a luta pelo socialismo, uma 
linguagem que ainda não cabia na agenda. Depois com o tempo sim. Essas 
questões concretas e o combate ao sistema de exploração isso sim. Era a 
linguagem possível da época, no nosso entendimento.  

Antes disso tínhamos uma dificuldade que os grupos de esquerda, salvo 
alguns casos, não apostavam na organização operária. Apostavam na luta 
armada, nos vários processos de luta de grupos contra a ditadura. Inclusive 
vindos da universidade. Vários dos grupos que vinham da universidade 
entendiam que a classe operária precisa de direção. Vinham com essa 
intenção. Tanto que fui convidado para participar de pelo menos uns 20 grupos 
de esquerda. Todos eles tinham o mesmo discurso e vinha de acordo, mas a 
prática é outra.  

Esse pessoal não entendia que só poderia haver uma revolução no 
Brasil se o povo participasse da revolução. E isso era preciso um papel de 
conscientização, muito profundo, muito sistemático e longo. Mas eles não 
tinham paciência histórica para isso. A maioria da classe operária que se 
formava com a migração era o pessoal que vinha em busca de trabalho, de 
salário, de 13º, férias, assistência médica, era isso que era falado na Rádio 
Nacional Mairinque Veiga, era isso que espalhavam. Era para isso que eles 
vinham, eles não estavam imaginando um processo de ruptura com o sistema 
capitalista, nem entendiam de ditadura militar. Então era um processo difícil. 

Só conseguimos uma mudança de postura deles depois que a guerrilha 
foi derrotada, que a luta armada foi derrotada. Daí passaram a entender a 
importância do investimento de base. Aqui em São Paulo tivemos uma 
migração de muita gente dos grupos de esquerda. Eles sabiam que o espaço 
que nós tínhamos era de igreja, vários depoimentos coletados pelo IIEP 
[Intercâmbio Informações, Estudos e Pesquisa da Oposição Metalúrgica de 
São Paulo] de pessoas como Hélio Bombardi, Fernando Ó, Cleodon Silva, 
Carlúcio, falam da importância da igreja, do papel dos trabalhadores, dos 
operários cristãos.  

Participei do CPV, desde o início, como pessoa que ia lá, que levava o 
material, trocava ideia, mas não da organização, da estrutura, eu não tinha 
nem tempo para isso. Quando surgiu a gente tomou conhecimento de cara qual 
era o objetivo do centro, então todo material que produzia fazia chegar lá. 
Chegamos a usar algumas vezes o espaço do CPV, mas se usava mais a 
igreja dos dominicanos, no Bosque da Saúde, na Cursino. Capela São José 
Operário, onde funcionou a antiga fábrica de móveis. A igreja Santa Terezinha 
do Bosque era um ponto central onde reuníamos.  

Para elaboração dos materiais a gente tinha colaboração de todo 
mundo. O pessoal tinha vínculo com a Oposição Sindical e com a PO, a gente 
era o setor quente da igreja. A gente punha fogo na igreja aqui em São Paulo e 
no Brasil inteiro. Ainda mais, com o apoio de Dom Paulo as comunidades 
trabalhavam em função da PO e da Oposição Sindical. Tínhamos um 
jornalzinho da Oposição Sindical que mudou de nome algumas vezes por 
causa da repressão. Além dos boletins específicos para as fábricas, se havia 
um problema na fábrica x, tinha alguém que trabalhava lá, então a gente fazia 
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um boletim simples, para não comprometer a pessoa. Na madrugada íamos 
nas proximidades da fábrica e pendurava aqueles folhetos em ganchinhos e o 
pessoal que já sabia passava pegava e levava para dentro, principalmente nos 
banheiros. Isso era constante.  

Onde o material de comunicação teve um papel fundamental foi nas 
greves de 1978, que começa na Scania, o Anísio trabalhava na Toshiba, 
organizando, ele era o encabeçador da chapa, e começa sair notícias curtas 
com manchetes de jornal dando conta das greves que pipocavam aqui e acolá. 
Então chamei o Vito e disse: acho que isso aqui é uma chave para nós. Vamos 
fazer um boletim com recortes das manchetes: greve na fábrica tal, greve na 
fábrica tal... Greve, greve, greve!!! Fizemos os recortes, imprimimos e 
mandamos, Nossa Senhora, aquilo explodiu. Em São Paulo, à revelia do 
sindicato, segundo a própria FIESP, mais de 250 fábricas paralisaram. Na 
época, a entidade registrou a existência de 250 comissões de fábricas, claro 
que muitas tiveram vida curta, mas pelo menos sete foram reconhecidas 
legalmente pela própria empresa.  

A comunicação foi fundamental e nós já tínhamos a experiência de fazer 
o jornal e distribuir (No filme braços cruzados, está lá o Santo distribuindo) era 
o que nós fazíamos por ocasião das campanhas eleitorais. Por que 
participávamos? Primeiro para denunciar a ditadura dentro do possível, mas 
para reforçar o trabalho de base nas fábricas. Todo material voltava-se para 
isso. O material era bem aceito, a turma pegava e levava para dentro das 
fábricas. Você soltava 300 jornais na porta da fábrica depois que eles entravam 
ficavam três ou quatro no chão, o resto tudo foi para dentro. Porque o jornal era 
chamativo, era bem feito. E o Vito e o Silva nisso eram especialistas. 

Eram cabeças pensantes, criativas. A gente fazia pequenos folhetos 
com denúncias, havia mil e uma inciativas. Mas o pesado mesmo foram os 
jornais da Oposição quando foram se reestruturando. Na época das eleições 
sindicais nós trabalhávamos muito nossos materiais. Já em 1978 tinha jornal da 
Oposição, até antes, mas essa memória é do Vito. Imagine eu tinha PO, 
trabalho de fábrica, Oposição sindical, Comissão de Justiça e Paz; família com 
cinco filhos. 

A repressão sobre mim ocorre em 1974, quando fomos presos, Vito, 
Elias, eu, Alcides, Flores, entre outros, e uma turma grande também foi presa 
no Rio. Nós estávamos tentando formar um movimento que juntava 
experiências de trabalho de base, de fábrica, etc. com algumas entidades de 
comunicação social e educação popular, a exemplo da NOVA e outras mais. 
Era uma tentativa de criar um movimento de conscientização dos 
trabalhadores, de educação política. Dentro disso tinha um grupo ligado ao 
Miguel Arraes, chamado MPL – Movimento Popular de Libertação. Havia gente 
que da AP, do PCB, entre o Delellis e o Flores. O Delellis era clandestino, que 
tinha que ser preservado por nós. Ele mantinha um pequeno escritório de 
venda de joias para sobreviver. Talvez fosse mais mesmo fachada.  

A gente fazia reunião neste escritório, perto do antigo Mappin, e um dia 
veio uma informação de que o Flores estava sendo vigiado porque o Paulo 
Chê, integrante do PC e presidente do Sindicato dos têxteis foi preso.  Naquele 
dia a ditadura que já estava acompanhando viu o Flores conversando com ele. 
No interrogatório perguntaram sobre isso e o Paulo Chê passou a informação 
pela esposa que o Flores estava sendo vigiado e estavam sabendo que ele 
estava ajudando a formar um movimento. A partir disso, ficou decidido que o 
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Flores não deveria mais vir ali no escritório. Passados uns 15 dias eu passo por 
lá e olha o Flores com o Delellis eu questionei. E eles acharam que eu estava 
superestimando a repressão.  

Não deu outra. Seguiram o Flores chegaram até o escritório e lá 
instalaram o aparelho de escuta. Resultado: um dia estavam lá três pessoas 
tomando café e um deles resolveu fazer uma limpeza, quando encontra um 
aparelho de escuta. Os caras entraram e levaram todo mundo para o DOPS. 
Pelos relatórios nós confirmamos, que ao ser interrogada e levado uns tapas, 
uma das integrantes, que apresentava desequilíbrio psicológico, contou tudo. 
Inclusive de que o grupo brigava membros do MLP. O Delellis era, o Flores 
possivelmente, ela e os irmãos dela, o resto não. Mas ela deu os detalhes. Em 
cima disso, o Flores foi interrogado e apanhou muito, a ponto de ser levado pra 
cela apoiado em dois caras, com as pernas abertas. Ele acabou contando que 
o pessoal da Oposição se reunia nas terças-feiras, às 17 horas, na Igreja São 
João do Brás. 

Por conta disso, no dia seguinte, quando chegamos lá percebemos algo 
estranho. Percebemos que estava tudo cercado, não adiantava nem querer 
fugir. Na hora que eu entrei na igreja eu vi um cara diferente ajoelhado, comigo 
estava o Carlúcio, que se encontrava em visita a São Paulo, chegaram o Vito, o 
Elias, só faltava o Alcides. O Vito viu o Sergio Paranhos Fleury comandando. Aí 
ele inventou uma história de metralhadora, não tinha nada disso, só tinha 
revólver apontado para nós. Antes de começar a missa nos cercaram, eles 
estavam esperando chegar um que era o Alcides, marido da Iza.  

Fomos levados para o DOPS e quando chegamos lá fui colocado para 
fazer num papel o organograma partidário e o cara perguntou se eu sabia o 
que era aquilo e se sabia qual era o partido. Nunca ouvi falar dele. Ué você é 
da direção nacional e não sabe. Foi a primeira vez que eu ouvi falar esse 
nome. De fato eu nunca tinha ouvido falar de MPL. Em seguida fomos 
colocados os quatro numa cela onde estava uma pessoa ligada a Maria Nilde, 
também presa. Ele nos conhecia nós não. Conversamos entre nós e eu disse a 
gente não pode jamais negar nossa ação sindical e pastoral e nem mesmo a 
formação de um movimento de educação popular. Agora, partido jamais, por 
causa da Lei de Segurança Nacional. Tem que negar a qualquer custo.  

No dia seguinte fui levado para a sessão de tortura, aí eu caí do cavalo. 
As perguntas que o cara fazia me deixavam estarrecido como eles podiam ter 
detalhes de local de encontro, quem estava, o que foi discutido, a última 
reunião que tivemos com gente de outros estados. Até questão financeira. 
Reuniões do conjunto desse movimento que a gente formava gente do Rio, 
Recife, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. NOVA era um movimento de 
igreja, pessoal da Maria Nilde, pessoal da educação popular. De Curitiba era 
um padre e uma freira que casaram. 

Fui ouvindo e negando tudo. Passei por pau de arara muito tempo, 
choque, mas fui aguentando a mão, até eu saber tudo o que eles conheciam. A 
partir daquele momento ele disse você está resistindo à toa, isso nós não 
inventamos você sabe disso. Vamos conversar. O problema, eu disse, não é 
conversar é o que vocês vão escrever. Se vocês quiserem escrever o que eu 
vou dizer, tudo bem. Porque se não for eu não assino. O cara concordou. Falei 
da formação dos trabalhadores, da educação popular, da conscientização dos 
trabalhadores, mas neguei a organização política. Aleguei que se já fôssemos 
do MPL para que formar um partido? Isso foi a nossa salvação, quatro anos 
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depois fomos julgados e absolvidos por falta de provas. Fiquei preso quatro 
meses e oito dias, junto com o Elias e o Flores. Tem gente que ficou três, 
quatro anos, minha filha [risos]. O Vito saiu antes por causa da pressão da 
embaixada italiana. Tudo por causa da irresponsabilidade de dois caras e a 
esquizofrenia de uma companheira, excelente, bondosa, mas que entrou em 
parafuso. 

No que se refere ao CPV há um problema sério. No início era bancado 
pelos dominicanos, depois resolveu sair da esfera da igreja e ficar como centro 
de pesquisa, e como aconteceu com os outros movimentos foi acabando a 
fonte de alimentação. Na Europa os movimentos vão achando que o Brasil já 
estava uma potência econômica e que não tinha mais razão de alimentar isso 
tudo e lá também foi entrando a direita e ganhando espaço, inclusive a direita 
na igreja. Em 1973 é fundado o CPV, 24 anos depois, em 1997, você já vai ter 
uma porção de gente que envelheceu, que saiu, que mudou de cidade, os que 
morreram, outros que perderam o trabalho, que tiveram que procurar outros 
meios de vida, vai criando um vazio. 

O capital conseguiu isso, conseguiu nos destruir, ficar bem claro isso, 
nós fomos derrotados, fica a resistência, mas os movimentos como tal foram 
derrotados. E na igreja, o João Paulo II se encarregou de derrotar o resto. Os 
bispos colocados aqui foram um desastre. A saída de Dom Paulo e a vinda de 
Dom Claudio já foi um passo para trás. Mas a vinda do Odilo foi pior ainda. Foi 
dado um golpe e que golpe na Teologia da Libertação, já com a divisão da 
diocese. A cidade de São Paulo tem quatro dioceses, numa cidade que é um 
bloco único. Você tem visões diferentes, não tem unidade de planejamento, de 
ação e de entendimento. Isso influenciou na pastoral, nos movimentos 
populares, no CPV. 

O pessoal que está mantendo o CPV inteiro ainda está fazendo das 
tripas o coração, mas com que dinheiro. Foi pensado esse material para muitos 
lugares, mas você pega uma USP, a USP é um saco de gato, a UNICAMP 
também não tem interesse, está em uma outra linha, embora seja mais 
avançada. Que centro de memória eles podem preservar que possa interessar 
ao movimento social? Nada. É muita coisa, muito material, teria que ser um 
espaço que fosse assumido com muita força e que fosse anunciado como um 
ponto de referência da história do movimento social no Brasil nos anos 70 a 90.  

Luz no final do túnel? Não tem porque não temos movimento social forte. 
Quem podia ser um instrumento de apoio e suporte teria sido a CUT. A CUT 
virou a coisa que é; os outros movimentos a Marcha Mundial das Mulheres tá lá 
no governo. MST está no governo, até agora indicou o ministro do INCRA. 
Você já imaginou se alguém vai ter interesse em levar a coisa a sério.  

O FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador] serviria para muita coisa até 
para financiar muita corrupção como no caso do CEAT [Centro de Atendimento 
ao Trabalhador] no começo desse ano, dinheiro usado para comprar lojas, 
pessoais etc. E o padre que era responsável foi preso. Virou um centro de 
corrupção. Tem história nesse sentido. Quando Dom Claudio resolveu aceitar a 
proposta de formar o CEAT ele fez um caminho próprio e ao final ele chamou a 
Pastoral Operária para discutir. Quando eu vi o projeto, eu falei que ele já tinha 
sido aplicado na Força Sindical, é a mesma turma que não está mais lá e está 
propondo fazer aqui. Duas coisas: numa época de desemprego aumentando 
oferecer vagas de emprego é uma ilusão, porque se uma empresa está 
pedindo trabalhador é porque mandou outro embora, ou vai contratar e mandar 
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outro que está ganhando mais. Essa é uma promoção de uma competição 
entre trabalhadores. Não há soluções em curto prazo, esse não é o caminho. 
Segundo, isso aí vai ser fonte de renda para o pessoal que está aí, eles estão 
defendendo o interesse deles. Ah mas vai ter indicação de pessoas nos 
bairros, etc, argumentava Dom Claudio. Ele queria que o outro trabalho fosse 
feito por nós da PO, como se a gente não tivesse nada que fazer na vida? O 
resultado o resultado disso todos vimos. 

O CEAT que poderia ser um caminho não é mais e nunca foi. Então 
quem você tem para bancar a preservação do acervo do CPV? Qual o 
movimento forte com estrutura que pode fazer isso? Não tem. E que interesse 
tem uma igreja de São Paulo nessa história? A congregação dos dominicanos 
não tem condição para bancar. E aqueles que teriam interesse não têm 
condições. Teria que ter o interesse do governo para ver como política pública. 
Matéria de hoje traz o que a nova equipe de economia está pensando para 
manter o superávit primário. O que você pode esperar de um governo que está 
vendo o povo morrer assassinado sob diversas formas, crescer a violência, 
mas não está preocupado com isso, um governo que recebeu mais de 350 
milhões de reais para bancar sua eleição, a Dilma. O que você espera desse 
partido? Um governo que coloca mais três lá todos da DS [Democracia 
Socialista]. 
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ANEXO 2 

LUIZA MAFALDA GUASCO PEIXOTO  

Trabalhou no CPV a partir de 1978. Atualmente é guia turística no Centro 
Histórico de São Paulo e é 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 arquivo. Data da entrevista: 
11/02/2015. Local: São Paulo (SP). 

 

Eu cheguei ao CPV, em 1978, comigo entraram mais quatorze jovens. 
Nessa época eu já estudava na USP, na faculdade de História. O Aldo 
[Escobar] já fazia jornalismo na USP, assim como eu tinha entrado aquele ano. 
A Maria Angélica Luchezi também fazia História e tinha um grupo de amigos 
que chamou para uma reunião porque queriam transformar o mundo e fazer 
alguma coisa.  

O grupo se reuniu no apartamento de um deles. “Queremos mudar o 
mundo, o que nós vamos fazer?” Aí, um deles disse “Olha, existe um padre que 
faz um trabalho interessante no Ipiranga, vamos conhecer?”. Cada um sugeriu 
lugares para fazermos uma pesquisa e escolher em qual a gente queria atuar. 
Todos estudantes de cursinho ou universidade. O primeiro lugar que fomos foi 
o CPV e nossa pesquisa parou ali. Ficaram todos atuando lá [risadas]. Alguns 
desses meninos depois entraram nas fábricas, em diversas regiões. Uma 
estratégia, para poder organizar e fortalecer a Oposição Sindical Metalúrgica 
dentro das empresas. 

Eu participava de tudo que tinha na universidade. Não fizemos parte do 
centro acadêmico, nada disso, mas a gente atuava bastante, acompanhava as 
assembleias, enfim.  

Fui educada dentro do catolicismo, mas nunca participei em nada. Minha 
militância começou na verdade quando eu fiz o cursinho no colégio Equipe. 
Não foi assim uma militância. Entrei em 1976, e lá conheci o Aldo e fiquei 
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sabendo que havia ditadura militar né [risadas]. Minha vida era no bairro, o 
Jaçanã, onde nasci, e lá fazia tudo. Não tinha o hábito de circular pela cidade, 
nem de atividades culturais, nada disso. E quando eu tive que sair para fazer o 
cursinho, porque não tinha no bairro, aí que eu fui conhecer as coisas. E lá no 
cursinho é que eu fiquei sabendo de toda essa conjuntura política que eu não 
tinha a menor ideia que estava acontecendo. Com o tempo, fui me inteirando, 
participando das passeatas e das coisas. Inclusive, um dos meus professores 
foi o José Genuíno, que havia saído da prisão naquela época, foi o primeiro 
emprego dele lá no colégio Equipe. Havia vários professores de esquerda, 
pode se dizer, que davam aula lá, e eu comecei a perceber as coisas. Depois 
eu trabalhei na PUC, no centro acadêmico, eu estava lá quando a universidade 
foi invadida. Então, minha trajetória começou por aí. 

A fundação do CPV aglutinou pessoas que eram voluntárias e que se 
reuniam nos finais de semana no trabalho de recorte de jornais diários, coleta e 
organização das publicações que interessassem aos trabalhadores. 

Quando cheguei ao CPV, em 1978, já havia o setor de documentação 
estruturado e um pequeno de publicações, além de um mimeógrafo à tinta. 
Divulgavam publicações como o I Juca Pirama e os caderninhos da Frente 
Nacional do Trabalho, sobre legislação trabalhista. O CPV distribuía e fazia 
publicações, mas era uma produção muito incipiente. Na época havia também 
uma equipe para redigir e editar o Hora Extra, um boletim que era usado nas 
fábricas. Na equipe estava Frei Romeu, que era presidente do CPV, o Anizio, 
da Oposição Metalúrgica e a Sueli Bossam, que dava aula de Madureza para 
operários e pessoas das comunidades. 

Por meio do pessoal do 22 de Agosto, da PUC, o CPV fazia também 
assessoria jurídica para o enfrentamento de várias questões, principalmente 
aos moradores que tinham problemas com loteamentos clandestinos. Assim 
como a grupos de operários de fábricas, em negociação salarial ou 
reivindicando alguma melhoria, algum direito. E esses advogados orientavam e 
acompanhavam nas negociações, isso tudo gratuito. Porque um dos 
fundadores do CPV, José J. Queiroz, que é professor da PUC até hoje, 
assumiu a coordenação desse departamento jurídico, depois foi o advogado 
José Mentor que ficou até o final dos anos 80. 

A educação esteve entre os objetivos do CPV desde a sua fundação, em 
1973. Tanto que a sua criação foi pensada por um grupo que atuava na 
alfabetização de adultos, na Paróquia Sagrada Família, no Jardim da Saúde. 
No local onde foi implantado, na Rua Vergueiro, funcionava um clube de mães, 
com esse viés de atividade educacional e cultural. Além disso, o centro oferecia 
uma série de trabalhos para a comunidade.  

A ideia da fundação do CPV foi do Frei Giorgio Callegari, pessoa 
bastante preocupada com a questão da documentação e da memória. Sugeriu 
que se fizesse o centro de documentação e aglutinou em torno dessa ideia 
várias pessoas: estudantes, professores universitários, professores de cursinho 
que foram trazendo alunos também para participar. Então, já havia um coletivo. 

Sempre houve um mito de que o CPV foi criado para guardar a 
documentação que as pessoas não podiam ter em casa, por causa da ditadura 
militar. Então, o centro preservaria esses documentos. Isso aconteceu, mas 
não é assim, acho que é muito mais a questão de perceber que as informações 
veiculadas pelos grandes jornais, pela televisão, pelo rádio, estavam nas mãos 
da classe dominante, então a necessidade de se ter uma produção alternativa 
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de informação. Não só produzir cadernos, dossiês e tal, mas ter o material de 
estudo à disposição da classe trabalhadora, das lideranças, principalmente.  

Por isso, o CPV se caracterizou também como uma biblioteca. Além de 
documentos textuais, o centro dispunha de livros, procurando trazer esse 
material de formação, de leitura do marxismo, ou seja lá que assunto para esse 
público que não tinha normalmente acesso à biblioteca de universidades ou 
públicas. Além de muita gente se constranger em pesquisar nesses lugares, a 
forma de organização, a recepção, tudo isso. O comportamento que a pessoa 
tem que ter naquele espaço é diferente do que um centro de documentação 
voltado para a classe trabalhadora. 

Quando entrei, nos juntamos ao grupo que fazia o Hora Extra. Agente 
dividia as matérias e pesquisava, escrevia os artigos. Havia a preocupação 
com uma linguagem bastante acessível, de não serem textos muito longos, de 
se escolher a ilustração mais adequada. E a gente montava, fazia todo o 
processo. Não tinha quem desenhava, a gente chupava de outras publicações. 
Havia a reunião de pauta, depois a leitura dos artigos no grupo. Esse boletim 
era interessante porque trazia assuntos da conjuntura econômica e política e 
de dentro da fábrica, dos direitos trabalhistas. Muito naquela linha, vamos 
passar informação para conscientizar as pessoas, para saber que têm direitos, 
saber o que está acontecendo, se perguntar o porquê das coisas.  

Então era um boletim muito simples, mas com bastante cuidado no 
fazer, para ser usado dentro da fábrica. O objetivo principal era que fosse um 
veículo de informação e discussão entre a liderança e o operário, sobre 
assuntos de importância para a organização. O boletim contava com um 
pequeno grupo de assinantes, que contribuíam com um valor ínfimo. Mas 
acabou sendo enviado para fora de São Paulo, via correio, para alguns 
endereços, servindo de veículo para outros lugares também. 

O CPV foi fundado na Rua Vergueiro, número 7.290, onde está situada a 
capela Cristo Operário, uma região que era dos dominicanos. Lá funcionou 
uma experiência muito interessante que foi a fábrica Unilabor, na década de 
19650/60, uma experiência de autogestão operária, organizada pelo frei João 
Batista, também dominicano. Ela foi feita, pelo que lembro da história, para ser 
de eletrodomésticos, mas produziu móveis versáteis, e que teve a participação 
do artista plástico Geraldo de Barros. Frei João Batista fez uma boa campanha 
assim de apoio para poder montar essa experiência. Vários políticos apoiaram, 
dizem que até o Franco Montoro. Então, mesmo antes da criação do CPV, já 
havia uma característica dos dominicanos de aglutinar pessoas em torno de 
uma ideia.  

O CPV nasceu assim, de um conjunto de forças, tinha o pessoal do 
Partido Comunista, pessoas de várias linhas e tendências políticas, mas que se 
reuniram em torno dessa ideia da documentação como serviço à classe 
operária, já havia esse compromisso. 

Atualmente, o pessoal do Projeto Memória da Oposição Sindical 
Metalúrgica que fez uma pesquisa no arquivo do DOPS achou várias coisas 
sobre o CPV. Acho que havia um controle político da ditadura, mas é aquela 
questão, o CPV nasceu como centro pastoral. E essa relação nunca ficou clara 
para a gente porque nunca obedecemos nenhuma determinação de bispo, 
nada. O centro nasceu como ideia e ação pastoral daqueles dominicanos, da 
forma que eles viam essa ação pastoral. A gente não pode dizer que era 
totalmente de fora da igreja. Eles puseram o nome pastoral porque tinham uma 
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atuação no bairro, como o clube de mães, na comunidade, na catequese. E 
isso no começo era muito tranquilo, porque o grupo que estava lá nem todos 
eram católicos, mas o presidente era dominicano, foram os dominicanos que 
fundaram.  

A igreja se tornou um chapéu ali, que todo mundo podia atuar através 
dela. Agora, para os dominicanos eu acredito que fosse uma ação pastoral, 
dentro da concepção que se tinha de atuação na época. Agora, quando nós 
entramos, a gente foi fazendo várias mudanças e foi separando mais isso.  
Houve atritos entre os dominicanos que estavam antes, frei Sérgio Calixto, o 
próprio Giorgio Callegari, houve certo estranhamento frente ao grupo novo que 
foi puxando mais para a classe operária, para o apoio à Oposição Metalúrgica, 
uma atuação mais direta do CPV nos apoios. Então, como doação de dinheiro, 
fazer porta de fábrica, tudo isso a gente fazia, para nós era uma atuação do 
CPV, não era individual, minha militância individual, era o CPV fazendo, 
entendeu?  

E o pessoal se ressentiu disso, porque era uma ação completamente 
diferente da proposta original. Quer dizer, era um centro de documentação para 
servir. Enquanto boa parte dos freis que fundaram o CPV atuava mais no 
movimento de bairro. Então, havia certo ciúmes. E a nossa proposta passou. A 
partir de 1979/80 já não havia mais, por exemplo, clube de mães, no CPV.E 
nesta época o ressurgimento das greves operárias é muito forte. 

No CPV o arquivamento sempre foi ligado à devolução. Você não 
arquivava a informação para ficar guardada, você tinha que soltar, trabalhar a 
informação e devolver de alguma forma, seja através de dossiê, de pesquisa, 
de caderninho, você tinha esse compromisso com a circulação da informação. 

O setor de documentação passou a elaborar os dossiês temáticos, que 
poderiam ser por encomenda ou por nossa iniciativa, a partir de temas 
importantes da conjuntura. Tinha um custo, não era totalmente gratuito, porém 
mais baixo, subsidiado.  

Participamos de encontros de documentação com outros centros. A 
gente tinha muito contato na América Latina com a CELADEC, com a ALER, 
com várias agências de informação, que já faziam toda uma sistematização 
dessa questão da educação e da comunicação popular. Eram encontros 
nacionais, estaduais de centros de documentação. Muitas vezes o CPV 
organizava esses encontros. Tenho como referência o realizado no ano de 79, 
quando se determinou que o CPV ficaria como um centro aglutinador das 
produções que feitas nacionalmente. Então, todo material produzido: um 
caderninho, boletim para a comunidade deveria ser enviado para o CPV, para 
ser guardado e divulgado. 

Muitas vezes, o CPV comprava esses materiais e ampliava a tiragem 
para disponibilizar para os movimentos. Passou a existir a livraria popular, com 
a elaboração de catálogo de publicações, que era enviado pelo correio para os 
nossos contatos em todo o Brasil e fora também. Desde pessoas, igrejas, 
outros centros de documentação, sindicatos, organismos os mais diversos, que 
encomendavam as publicações de seu interesse.  

Depois o CPV começou a dar cursos de documentação e de 
comunicação também. Vinha gente de todo Brasil para fazer esses cursos, 
ficavam vários dias, ou vendo como é que a gente fazia a organização da 
documentação. Porque nós criamos um thesaurus próprio. O CPV é 
organizado de acordo com a concepção da biblioteconomia, não da 
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arquivística. Na arquivística você tem como pressuposto o arquivamento pelo 
produtor, então você teria o arquivo do CEDI, todo separado, independente do 
assunto. No CPV você tem a documentação organizada por temas. A 
biblioteconomia olha para o material por temáticas. Na verdade, o CPV é uma 
mistura dessas duas coisas. Porque nós temos, por exemplo, pastas de 
documentação textual que são de sindicatos. Então, ali você tem sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e a produção deles. Então, é um tipo 
de arquivo pela fonte, por quem produziu. E temos pastas de educação, que 
abriga documentos de vários produtores.  

Veio um rapaz da Inglaterra, especializado em documentação, para 
fazer um estágio no Brasil, através de um intercambio com uma entidade de lá 
que promovia esse tipo de serviço. Ele veio custeado por essa entidade para 
ficar no CPV e ajudar na documentação. Foi ele que elaborou esse thesaurus. 
Thesaurus é um termo da biblioteconomia. Isso só existe no CPV e nos centros 
de documentação que adotaram a partir da nossa experiência. Com isso, a 
gente queria que a pessoa que viesse pesquisar tivesse condições de 
identificar as temáticas. Que não houvesse aquela coisa da biblioteconomia, 
das bibliotecas públicas tradicionais, que põem números, um monte de coisas. 
Então, aqui, por exemplo, o MUL, indica MULher, IGRE, igreja e assim por 
diante. Toda nossa documentação, as textuais, os eslaides, fitas, tudo obedece 
a essa classificação a partir desse thesaurus. Pela temática localiza os 
documentos mais facilmente.  

Dos jovens que chegaram comigo ao CPV uma parte foi para as 
fábricas, atuar na Oposição Sindical Metalúrgica e uma parte se tornou 
funcionário do CPV, como eu, Aldo, Angélica, a Sueli que não era do nosso 
grupo, mas estava lá também. Porque o CPV passou a fazer contato para 
captar recursos junto às agências de financiamento internacionais ligadas a 
igreja no sentido de estruturar esse trabalho que estava nascendo. Então, tipo 
Misereor, Broederlijk Delenproderlink darlin, Christian Aid. E a gente passou a 
fazer os projetos, inclusive pela Oposição Metalúrgica, a gente endossava 
projetos, e vinha dinheiro através do CPV que repassava para eles.  

O CPV passou a ter a gráfica para atendimento, além de rodar seu 
próprio material. Uma gráfica bem mais sofisticada, com offset. Isso já na 
década de 80. Passou a ter um setor de computação, em 83, embora até hoje 
nosso material do acervo não esteja todo no banco de dados, porque não só se 
fazia o trabalho nosso, mas também para o movimento operário. Nas eleições 
sindicais era a gente que produzia as listagens de fábrica, fazia toda uma 
assessoria para Oposição. Muitas vezes o pessoal vinha nos procurar com 
algumas coisas anotadas, dizendo: Olha a gente discutiu isso aqui no grupo e 
queremos escrever um boletim. Então, você ia fazendo todo um trabalho de 
construção junto. Isso também acontecia com os conjuntos de eslaides que 
eram montados para a conscientização, como um instrumento educativo e em 
grupo em geral. Você projetava os eslaides e depois fazia a discussão sobre 
aquela temática. E o CPV ajudava a produzir também. O Fábio, que já faleceu, 
e a Sueli eram desse setor, inclusive passamos a ter um estúdio de gravação.  

Nós ajudávamos na produção de materiais solicitados, mas tínhamos 
também produções próprias junto com o CEPIS, o 13 de Maio, entre outras 
entidades. Nosso estúdio contava com um vasto número de imagens avulsas 
que serviam para compor os conjuntos de eslaides. A gente não dava direito 
autoral nenhum das imagens, o uso era coletivo. Nós tínhamos também os 
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cadernos de desenho, um material que está no setor de documentação, que 
rodamos na nossa gráfica aos milhares e vendidos no Brasil inteiro. Eram 
Então ilustrações de vários produtores famosos ou pessoal dos bairros 
chargistas.  

Depois montamos um setor de apoio direto, a cargo da Antônia, mas 
todos nós fazíamos isso também. Mas ela ficou com a incumbência de 
acompanhar a formação da CUT e atuou na secretaria de formação da CUT na 
primeira gestão, logo depois da fundação, responsável por ajudar a estruturar 
um setor de documentação de arquivamento dessa coisa da memória da CUT 
e de preservação. E ela também ficava muito colada nas atividades da 
Oposição Metalúrgica, participando organicamente de tudo que eles faziam, 
assim como todos nós. Era condição para trabalhar no CPV ser militante. Nas 
entrevistas você tinha isso como característica, se a pessoa não tivesse esse 
compromisso com a classe, de ter que atuar, de ter uma visão sobre isso, não 
era contratado no CPV. Todos nós tínhamos uma militância. Cada um na sua 
região. A gente participou da Associação de Trabalhadores do Ipiranga, por 
exemplo, junto com o Aldo e a Sueli. Isso já década de 80.            

O CPV se comunicava com vários militantes, organizações e pastorais, 
tínhamos contato em todos os estados do Brasil. Porque todo o pessoal vinha, 
encomendava material da livraria ou participava dos encontros, solicitavam 
cursos de comunicação. O forte do CPV, a prioridade era o setor operário, a 
partir da análise que quem puxa a revolução é a classe operária. Nós apoiamos 
a oposição dos Químicos para tomada do sindicato. Nós participamos como 
mesários e fiscais. Então, o CPV forneceu mão de obra para essa classe 
operária, tanto para os Químicos, como para várias oposições sindicais. Que 
na época estavam pleiteando as diretorias dos sindicatos que se encontravam 
nas mãos de pelegos.  

Então, a gente participava mesmo, isso fazia parte da nossa atuação, 
além do trabalho dentro do CPV. Eu trabalhei dentro da livraria, dei aula no 
curso de Madureza, que depois se extinguiu. Fiz o Hora Extra também, e além 
disso a gente fazia toda essa militância. Trabalhávamos muito como secretária 
nos encontros nacionais e estaduais de oposições sindicais. Participamos na 
própria formação da Conclat. Nós fomos todos para a Conclat trabalhar na 
organização. Os congressos da CUT eram trabalho nosso também,  
secretariar, acompanhar as discussões dos grupos, fotografar, além de levar a 
banquinha de publicações, o que a gente fazia em todos os tipos de eventos.  

Na banca vendíamos não só materiais do CPV, mas do Brasil inteiro, de 
vários produtores e livros de outras editoras. Porque nós comprávamos esses 
livros com desconto de 50%, então, era uma forma também das pessoas 
conseguirem comprar livros mais baratos através do CPV. A comunicação 
sempre marcou o CPV, porque ao mesmo tempo em que você recebia o 
material, que era um compromisso que o CPV assumiu em um encontro de 
documentação, também se dispunha a distribuir. Para isso tínhamos um 
informe bibliográfico para divulgar o que entrava mensalmente na nossa 
documentação e era enviado pelo correio para o nosso endereçário. Uma rede 
enorme de informação.  

Depois surgiu o núcleo de correspondência na década de 80, não sei 
precisar o ano exatamente. Mas, foi uma proposta do 13 de Maio que na época 
ainda era a FASE. A gente se reunia para decidir, fazer esse envio do material 
de forma sistemática. A gente já fazia uma pesquisa com as pessoas, e as 
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entidades sobre quais temas interessam a elas. Nós fazíamos tudo assim, 
recortava, datilografava o texto muitas vezes e montava, passava o branquinho 
para não ficarem as marcas e depois também produzimos no estêncil, 
queimava e rodava. Tinha toda uma sistemática, a gente produzia, por 
exemplo, quando havia greve de uma categoria ou greve geral nós fazíamos 
boletins acompanhando dia da dia do movimento. Então, era um tipo de 
assessoria de imprensa para as lideranças, informando como foi a atuação da 
greve naquele dia anterior.  

Havia vários tipos de publicações, como os Cadernos do CPV: As 
aventuras do Zé marmita de 79, Abril em Manágua, Cantos do aniversario da 
revolução sandinista, Brasil emprego desemprego, dossiê, caderno de 
documentação. Cadernos de informação, os cadernos populares, catálogos de 
recursos pedagógicos isso era importante também, porque o CPV informava 
através desses catálogos onde havia recursos pedagógicos tipo: audiovisual, 
fita cassete. E era feito para subsidiar o movimento. O catálogo trazia as várias 
entidades que produziam materiais, com telefone e endereço. Nós fizemos 
também uma agenda dos grupos de teatro, que na época iam para os bairros 
fazer as suas apresentações. Tinha um guia de teatro também, grupos que 
trabalhavam nessa coisa de animação, falava do grupo e passava os contatos. 
Tem vários tipos de publicações que a gente fez, algumas em conjunto com o 
CEPIS.  

Nós tínhamos uma preocupação com a linguagem. Dependendo do 
material, se você vai trabalhar uma notícia de imprensa não precisa, porque só 
vai copiar aquilo e passar, o que não era o caso quando se fazia textos. Para a 
elaboração do boletim Quinzena, por exemplo, fazíamos uma reunião de pauta 
para ver os assuntos, o Aldo, a Pina, o Roberto, e dependendo da época 
envolvia também outros funcionários. O pessoal da área de comunicação, da 
gráfica e documentação fazia um misto para decidir o que entrava no boletim. A 
Quinzena tinha também artigos produzidos por outras pessoas, que mandavam 
para ser publicado lá, nas várias sessões: economia, mulher e outras. Não era 
uma produção de textos do CPV, era uma compilação de opiniões. A gente 
tinha muita preocupação de colocar várias visões sobre os mesmos fatos.  

Então, você selecionava para falar de uma greve, pegavam-se as várias 
analises sobre aquela greve e publicava para subsidiar o debate. Porque os 
trabalhadores e as lideranças não conseguiam ler quatro ou cinco jornais, ver a 
produção de muitas pessoas sobre aquele tema. Não tinha essa coisa da 
internet que tem hoje, que você acessa a milhares de informações sobre o 
mesmo assunto. Muitas diretorias sindicais, grupos, entidades tinham a 
Quinzena como um veículo de informação que trazia essa variedade de 
assuntos. Com uma visão da classe operária, porque a publicação tinha esse 
olhar do que é importante para a militância tomar conhecimento, discutir e 
acompanhar, com a preocupação de não fechar em uma só opinião. Isso 
sempre foi uma preocupação do CPV de não ter um alinhamento, mas 
promover sempre o debate, para que o pessoal pudesse formar sua própria 
opinião.  

Em 1989, o CPV muda o nome oficialmente. Tira o “pastoral”. Porque na 
verdade ficou sempre esse conflito: nós não temos obrigação de obedecer à 
igreja, nenhum bispo da região mete o bedelho na nossa atividade [risos]. Mas, 
lógico que tinha um monitoramento disso. Não sei se o frei Romeu fazia umas 
intermediações. Ele, provavelmente, prestava contas ao bispo da região. Mas, 
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não era uma interferência tipo “vocês tem que fazer isso!”. Então, era uma 
relação que criava certo mal estar para boa parte, para o pessoal da igreja. Nós 
trabalhávamos muito para igreja porque a nossa atuação era reconhecido 
internacionalmente. Havia rede de contatos de muitos lugares na América 
Latina toda e tal. Então, acho que a gente levava o nome e essa coisa da igreja 
da Teologia da Libertação. Agora, na nossa cabeça a gente não tinha a ver 
com a igreja. A gente não queria que metesse a colher. O frei Romeu fazia 
essa ponte. Mas ele concordava plenamente com a linha de trabalho que a 
gente tinha. Ele nunca falou “Não, que a igreja não vai gostar.” de jeito 
nenhum. Ele era totalmente a favor e comprou essa briga na época, porque os 
dominicanos reagiram um pouco, frente ao grupo mais novo que queria puxar 
para a linha de apoio ao movimento operário, uma atuação mais firme, para 
fora do CPV e tal. E ele bancou totalmente isso, o que foi importante. 

Em 89 eles solicitaram que a gente retirasse o termo pastoral do nome 
do CPV, o que a gente também queria, já vinha em um processo. E nós 
passamos a ser Centro de Pesquisa e Documentação Vergueiro, mas frei 
Romeu continuou. Eu saído CPV em 1990, por isso não peguei a parte da 
decadência. Eu acho assim, que com a redemocratização vários grupos e 
entidades tiveram que se reposicionar dentro desse quadro. Então, para que o 
CPV existia? Para fortalecer e servir o movimento. O frei Romeu usava sempre 
esse termo “serviço do movimento”, prestar um serviço ao movimento. Então, 
nossa perspectiva era a mesma. Que houvesse um partido dos trabalhadores 
com autonomia, que gerisse sua organização e que os movimentos todos 
tivessem isso.  

A gente trabalhava muito também para que os movimentos fizessem a 
sua própria memória, fizessem e guardassem seus arquivos, tivessem essa 
perspectiva de preservar sua história. O CPV trabalhava para isso também, 
ensinando e fazendo esses cursos de documentação, estimulando para que 
eles não perdessem isso de vista. Eu acho que o CPV manteve a gráfica com 
tudo até o final dos anos 90, além da livraria e o setor de documentação, o 
estúdio de comunicação não havia mais. 

De lá da Rua Vergueiro nós viemos para a Cláudio Rossi, no bairro 
Aclimação, e de lá para a Rua Sebastião Soares de Farias, uma travessa da 
Avenida Brigadeiro, até que foi comprada a sede própria, na Rua São 
Domingos, bairro Bela Vista. Eu acho que as instituições internacionais 
também passaram a ver de forma diferente, porque já tinha uma série de 
movimentos, vários sindicatos ganhos, a CUT já existia, o PT e tudo mais. 
Então, os financiamentos para as nossas atividades foram escasseando. Na 
década de 80, 20% do que a gente gastava eram recursos próprios e 80% 
dependiam dos planos trienais junto ao exterior. Era a CEBEMO, a Misereor e 
mais uma que assumias esses planos.  

Vários aspectos da conjuntura internacional e nacional foram dando um 
delineamento para a situação e o CPV foi perdendo essa vinculação com o 
movimento. A gente acompanhou a CUT. O PT não porque tínhamos como 
princípio não atuar em partidos. Individualmente, cada um fez sua escolha, mas 
como CPV a gente não tinha nenhuma vinculação partidária. Agora, acho que 
foi enfraquecendo o trabalho principalmente pela falta de financiamento porque 
você já não podia mais ter uma equipe atuando, que decidia as coisas no CPV, 
que fazia. A gente foi perdendo isso, acabou ficando um voluntariado, isso no 
final da década de 90. Um vinha em um dia outro vinha no outro. Não tinha 
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mais as discussões sobre o trabalho. Então, foi mantendo o trabalho, mas de 
forma não tão orgânica. 

A gente nasceu como um acervo e voltou a ser acervo. O CPV hoje é 
um acervo memória. Nós não temos uma linha de atuação de documentar o 
que está acontecendo hoje, embora recebamos materiais. Ele é muito mais um 
centro de documentação, de documentos das décadas de 70, 80 e 90 do que 
dos anos 2000 para cá. Nós temos documentos aqui, mas, não há mais uma 
política de coleta, de acompanhar temáticas. Nós ficamos tecnologicamente 
defasados também. Hoje em dia é tudo feito de forma diferente, do que essa 
pesquisa manual. Tudo é muito mais moderno e agente não conseguiu 
acompanhar isso. Então, o CPV hoje é um arquivo fechado, cronologicamente 
fechado.  

O acervo do CPV tem a memória da classe trabalhadora, que é uma 
memória de resistência. Quando eu falo isso não é só uma resistência do 
pessoal que foi perseguido politicamente na época da ditadura, foi 
assassinado, desaparecidos. Não é só isso. É a resistência do dia a dia: o 
trabalhador na fábrica, na casa, no movimento de transporte, em todos os tipos 
de atuação que a classe trabalhadora tem para transformar a sua realidade. 
Esse acervo é riquíssimo por quê? Porque ele tem exatamente as experiências 
dessa retomada da resistência contra a ditadura e dessa perseverança da 
classe trabalhadora de se organizar para melhorar, para transformar a 
sociedade.  

O acervo é importantíssimo nesse sentido, ele tem essas memórias das 
ideias, e das ideias na prática que a classe trabalhadora construiu naquela 
época histórica, e ainda constrói hoje para transformar a realidade. Então, é 
uma identidade muito forte de todas as lutas de sobrevivência, para liberdade 
de atuação, então, está tudo guardado aqui, de forma precária. Nós não temos 
um acondicionamento e higiene adequados. Uma parte da documentação está 
exposta à luz e há umidade no local. É uma sede própria que nós conseguimos 
comprar com financiamento desses organismos internacionais que nos ajudou 
muito. Porque fez que o acervo estivesse aqui até hoje, senão não sei onde 
estaria. Mas, temos consciência, a documentação está em risco físico e 
político, já que você não tem essa memória à disposição, não só dos 
pesquisadores, universitários, que queiram acessar nosso acervo, mas também 
da classe trabalhadora, das lideranças.  

Muitos jovens hoje que nem sabem o que foi essa época do país, 
poderiam pesquisar aqui. Poderiam ver os documentos. Porque aqui não tem 
só os livros de estudo, tem o dia a dia, tem o boletinzinho da fábrica, do 
movimento pela educação; os jornaizinhos produzidos que falam das questões 
do bairro. É todo um aprendizado de como se comunicar também, como é que 
aquele grupo de bairro se comunicava com a população que ele queria atingir. 
Tem toda uma concepção de comunicação, de educação, ideológica de como 
encarar os problemas, e isso é importante conhecer. Quer mais riquezas que 
esses conjuntos de eslaides? Nós temos 160 e poucos conjuntos que serviam 
como material didático, nas reuniões em grupos. Então, é um material 
riquíssimo.  

A diretoria atual do CPV é composta por seis membros, além de um 
corpo de sócios de 20 pessoas, historicamente vinculadas ao CPV, ou foram 
fundadores, ou tiveram apoio aos seus movimentos, ou simpatizantes 
convidados. As ações do CPV foram descontinuadas, o que se tem é um grupo 
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de voluntários que se propõem ao trabalho de limpeza e digitalização dos 
documentos, elaboração de projetos de captação de recursos, atendimento aos 
pesquisadores. 

A nossa preocupação é preservar a documentação e divulgar, para que 
seja o mais acessível possível pela web. Não existe mais proposta de produzir 
nada. A proposta é que a papelada toda vá para uma universidade, que queira 
receber esse acervo e que tenha condições de fazer o que a gente não está 
fazendo. Porque não queremos tirar daqui e por em outro lugar, sem oferecer 
nada avante do que nós estamos podendo fazer. 

A gente ouve sistematicamente a pergunta “Por que a CUT ou a não 
assumem isso aqui?”. Por um lado, não estamos trabalhando essa questão, 
nunca fomos lá à CUT e falar “Vocês querem esse acervo, vocês nos ajudam?” 
nós não fomos. Porque deixou de ter um grupo trabalhando pelo CPV. Existe a 
diretoria e o corpo de sócios, mas não estão no dia a dia assumindo isso. 
Então, é muito difícil. Não dá para uma ou duas pessoas ou um diretor decidir 
da cabeça dele e ir lá e fazer. A nossa prioridade tem sido fazer projetos que 
nos ajude a digitalizar, para disponibilizar via web, o acesso à documentação 
aos pesquisadores. A gente conhece o centro de documentação da CUT, que 
abrigam só os documentos deles. Além do que, receber o acervo do CPV foge 
totalmente da proposta lá da CUT.  

O que poderia ter, mas a gente nunca fez isso, não sei nem se dizer se 
eles apoiariam ou não é ver algum projeto em conjunto. Tipo, nós temos uma 
documentação da CUT enorme que provavelmente uma parte eles não têm, 
daí poderia se fazer um projeto conjunto de digitalização. E quando se fala em 
digitalizar, há todo um processo de higienização, rearmazenamento.  

O CPV definiu que nós vamos fazer a digitalização do maior número 
possível dos documentos, por meio de projetos, porque atualmente os editais 
beneficiam somente projetos curtos, que permitem fazer uma parcela do 
acervo. Uma boa parte desses editais não permite que a entidade compre nada 
que a estruture, nenhuma maquina, não pode pagar um salário.  

Para se ter uma ideia, o convênio que nós fizemos através da emenda 
parlamentar apresentada pelo deputado Adriano Diogo, pela Secretaria do 
Estado da Cultura, no valor de 52 mil reais, permitiu que a gente digitalizasse 
no arquivo do Estado de São Paulo apenas 70 mil imagens de documentos 
entre periódicos e cartazes. As imagens estão disponíveis no site, mas com 
uma série de problemas por contado banco de dados. O convênio teve o prazo 
de um ano e nós não tivemos um centavo para luz, água. O trabalho contou 
com uma equipe de voluntários para poder organizar o material, mais de 15 
pessoas que a gente conseguiu arregimentar no movimento. A maioria dos 
editais não prevê contratação de pessoal, nem equipamentos. 

A saída ideal para o CPV seria que as universidades estaduais Unicamp, 
USP, UNESP, a Unifesp se juntassem e assumissem esse centro de 
documentação, como referência para o conhecimento da história do país. O 
encaminhamento que a gente vai dar, porque eu sou uma das pessoas que 
tenho puxado isso. Discuti com a diretoria e vale a pena levar essa questão 
para o corpo de sócio de encaminhar as negociações com algum centro de 
documentação ligado à Unicamp ou Cedem, essas são nossas alternativas, por 
enquanto. 

A aceitação do acervo em sua totalidade é outra questão problemática, 
nem sempre esses locais que poderiam abrigar, querem o acervo todo. E nós 
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não queremos porque tudo é o CPV. Há uma lógica aqui de organização, de 
composição, essa documentação que está aqui de conteúdos. Então, vai tudo 
ou não vai nada. Vai ter que ser assim. Acho que é de interesse desses centros 
pegar um acervo como esse. Mas, não sei as condições concretas que eles 
têm de abrigar, porque o acervo é considerável. Talvez o AEL da Unicamp 
esteja mais modernizado. O CEDEM aqui da UNESP fez uma reforma grande, 
mas eu não sei.  

O CPV existe como entidade e tem um custo com IPTU, água, luz e 
telefone. Até se ele fechar a porta ele tem esse custo, porque água e luz é 
cobrado o mínimo, mesmo que você não abra a porta para fazer leitura. O 
IPTU é caro também, são R$1.700,00 mil por ano. Para custear essas contas 
nós temos feito uma campanha junto ao sindicato, a doadores, que possam 
arcar com essa sobrevida do CPV. Mas, isso está nas tampas já, ninguém 
aguenta mais isso. Então, não tem condições. Quando decidimos por não 
fechar o CPV e partir para essa linha de contato com os movimentos nós 
tivemos um convite de Luiz Del Roio, que tem a documentação sob a guarda 
do Cedem, para o acervo do CPV ir para lá. Ele faz parte do conselho daqui da 
UNESP, é um ex-senador italiano, ligado ao Instituto Vladimir Herzog. Então, 
ele fez essa proposta para gente ir lá conversar com o Cedem que é o Centro 
de Documentação e Memória da UNESP.  

A proposta é que a gente passasse a guarda do acervo do CPV ao 
CEDEM, mas não como doação, garantindo nossa participação no conselho. 
Porque lá no Cedem, que fica na Praça da Sé, já estão os arquivos da Oboré, 
do Centro Santo Dias, do Clube Mãe da Zona Sul, dos Sem Terra, assim como 
do Luiz Del Roio, um arquivo principalmente do Partido Comunista de 
publicações que foram feitas fora, na época da ditadura, um acervo grande. E 
ele queria que a gente fosse para lá e ajudasse nas discussões e nos debates 
para que a universidade abra mais linhas de pesquisa para temáticas do 
movimento operário, que tenha mais financiamento para essa linha, 
fortalecendo uma luta que ele vem fazendo lá dentro. 

Essa é uma questão também. Você perguntou por que esse tipo de 
memória está aqui abandonado? Porque é da classe trabalhadora, certo. Se 
fosse da classe [risadas]... A direita, os organismos tudo bem não vão dar 
dinheiro para preservar esse tipo de memória, mas os nossos... Mas, eu acho 
que tem também uma visão muito sectária dos grupos. Quando o PT ganhou... 
Todos esses centros, não só o CPV, mas outros que guardam documentação, 
a da FNT, que não existe mais, mas estava lá abandonada em uma favela; a 
documentação do Instituto Cajamar que ficou lá abandonada, tinham tudo para 
receber apoio. Mas não, não há essa sensibilidade. Muito também porque CPV 
foi muito vinculado à Oposição Sindical Metalúrgica, que defendia propostas da 
CUT pela base, uma série de coisas que ideologicamente também se 
contrapunha ao pessoal de São Bernardo.  

Eu acho que tem uma coisa que a gente briga muito com a nossa 
identidade no Brasil. A gente não gosta muito de se olhar. Acho que tem um 
sentido muito primitivo, essa coisa da nossa origem ser muito conflitante, esse 
é um elemento. Outro é isso, o pessoal está interessado naquilo que dá 
resultado, não há interesse em papel velho. A visão de história que se tem é de 
coisas que já passaram. Os próprios movimentos e pessoas que têm 
consciência não tem a sensibilidade de perceber que a história hoje vai 
influenciar o depois, querem mais aquela coisa imediata, que com que 



296 
 

apareçam. E documentação, papel velho, não faz ninguém aparecer. A não ser 
nas datas comemorativas 100 anos de sei lá o que, 30 anos do sindicato, aí 
todo mundo pensa na documentação. Mas, no dia a dia ela não traz benefício 
nenhum.  

O que são essas coisas feinhas? [risadas] As cartilhas, boletins são o 
grosso do acervo do CPV e que não há em outros lugares, que não só 
ajudaram como foram de fundamental importância. Porque você tinha que se 
comunicar, fazer o debate de ideias acontecer na comunidade para que as 
ações fossem construídas democraticamente. Você não tem lideranças que 
“Ah, nós vamos fazer assim. Nós vamos chegar lá e fazer assim!”, não era a 
proposta dos movimentos na época, que tivesse um bando de gente que não 
sabe o que está fazendo porque o fulano falou vai lá e faz. Você tinha uma 
preocupação de formação, de crescimento de consciência dessas pessoas, 
que elas saíssem de um processo de alienação para um processo de atuação, 
e não é atuação como cidadã como se hoje fala. É classe trabalhadora 
exigindo seus direitos. Porque quem produz as coisas nesse país é a classe 
trabalhadora. Então, é muito uma coisa de vamos mudar aquilo que não está 
bom para nós, se nós somos a classe que banca esse país, que produz. Ter 
uma visão classista da atuação.  

Consciência que se passava também através desses mecanismos de 
comunicação, próprios da época, uma cartilha que falava do assunto de uma 
forma mais aprofundada, ou trazendo experiências de outros para que se 
pudesse ver o que outros fizeram e ai como vai se fazer aqui no bairro.  Ou 
simplesmente um boletim informando o que aconteceu, marcando uma reunião, 
marcando uma festa para captar recursos para aquele grupo. Foram maneiras 
fundamentais de se comunicar com a população e fazer essa população vir e 
se juntar, se unir para reivindicar. São materiais de fundamental importância e 
que trazem o registro de toda uma história. Não só do que pensavam, mas do 
que propunham como ação e prática.  

Prática diferenciada, se você tem o sindicato pelego e está querendo 
tirar aquela diretoria de lá e conquistar, mas para fazer o que? Você tem que 
ter uma proposta diferente. Havia toda uma concepção do que você quer 
transformar. De como você quer fazer diferente e de como agir. Você não vai 
substituir um cara que é um ditador lá, que não leva em conta a opinião e vai 
fazer a mesma coisa, entendeu? Então, tem toda uma história aí. Muitas vezes 
a gente pensava “E se o pessoal ganhar [risadas] o sindicato será que a 
Oposição Metalúrgica vai fazer a mesma coisa?”, porque se pode, muitas 
vezes, repetir a experiência. 

Para mim são materiais de fundamental importância porque representam 
a comunicação que os grupos podiam fazer e assim arregimentar e formar e 
crescer a mobilização. Não era um material produzido aleatoriamente, ele 
estava dentro de um círculo de coisas, uma rede de coisas aconteciam. E você 
vê, tem material de bairro que fala da questão sindical porque era na época 
tratado assim. Bairro e fábrica junto, onde o trabalhador mora? O bairro tem 
que acompanhar as lutas de fabrica e a fabrica acompanha as lutas do bairro. 
Nós tínhamos o caso da Aliperti, você pode ver os boletinzinhos que já estão 
digitalizados, ela tinha um sério problema ambiental de poluição no bairro da 
Água Funda. Então, o pessoal da Oposição Metalúrgica comprou essa briga 
junto com os moradores do bairro. Fizeram toda uma mobilização para que a 
fábrica não poluísse o bairro. Era uma atuação conjunta. 
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Eu atuo no CPV na condição de voluntária e de ajudante da diretoria. 
Tanto para buscar financiamento, fazer os projetos, é tudo eu e o Aldo que 
fazemos os projetos, elaboramos tudo, mas de forma precária é lógico. A gente 
não tem condições de ficar o tempo todo articulando e fazendo coisas. Eu 
trabalho como guia de turismo no centro histórico de São Paulo e, 
eventualmente, pego alguns trabalho de coordenação de cursos na área de 
educação né. Eu dei aula algum tempo na rede pública, como professora de 
história e procuro trabalho nessas áreas. Estou ligada também à Casa da 
Solidariedade, na Praça da Árvore, que tem um trabalho de formação com 
trabalhadores da região, principalmente desempregados. Mas, é essa a minha 
militância. Acompanho as coisas, mas não mais da maneira como era antes... 
Como dantes na terra de Abrantes [risadas].  
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ANEXO 3 

ALDO ESCOBAR 

Jornalista, na Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Vitória 
(ES). Trabalhou no CPV a partir de 1978, responsável pela gráfica e pela 
implementação do curso de comunicação popular, que ministrou por mais de 
dez anos. É o atual vice-presidente do CPV. Data da entrevista: 18/02/2015. 
Local: São Paulo. 

 

 

Eu lembro que o pessoal do Joaquinzão, na porta de fábrica, ficavam 
abismados porque eles sabiam que, por exemplo, o Carlos fez uma reunião 
depois do trabalho numa igreja qualquer da região sudeste à noite, e no dia 
seguinte, as seis horas da manhã, ele estava com o boletim debaixo do braço 
[risadas] sobre a reunião e a decisão que o grupo da fábrica tomou. Então, isso 
somado a tantas outras ações dá esse rio que o dom Angélico falava. Ninguém 
sabe de onde veio, mas está aí e é real. 

Eu cheguei no CPV no final de 1978. Não trabalhava no movimento, a 
gente se metia no movimento estudantil, mas era uma coisa muito periférica, 
sem nenhum engajamento político. Estava na USP, tinha acabado de entrar na  
ECA. Eu entrei duas vezes, a primeira em 74, não me matriculei de medo, 
porque o que corria é que quem entrava na ECA estava fichado [risadas]. 
Depois entrei em 78, já com mais coragem [risadas].  

Na verdade a militância mesmo começou no CPV assim para valer, com 
comprometimento, até com um pouco mais de clareza. Porque a gente tinha 
muito essa de revolta contra a ditadura, sabia das coisas pelos amigos, por ler, 
o Pasquim, ainda nem tinha o Movimento. Tinha o Opinião. A gente conhecia 
essas coisas muito por fora, de ouvir falar. Sou de Mato Grosso do Sul. Eu era 
assinante do Pasquim, com 16 anos.  
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Militante mesmo eu comecei com o CPV, a se engajar. A gente chegou 
com um grupo de jovens misturando universitários com pré universitários, em 
um momento em que estavam precisando de gente. O CPV começou a se 
formar ainda no final dos anos 60, mas foi formalizado em 1973. O frei Romeu 
chegou em 76 e saiu em 89, foi o período áureo do CPV. Antes tinha outros 
freis, por exemplo, o Callegari que saiu, mas estava exilado. Quando ele voltou 
questionou o trabalho do CPV. Ele tinha uma proposta diferente para o CPV, 
de ser um serviço muito mais pastoral, engajado com a igreja, do que aquilo 
que outros, da igreja também, achavam que era pastoral, como sair na porta de 
fábrica cinco horas da manhã. E o frei Romeu bancou isso, essa posição que 
tinha que se engajar com o movimento social. E na diretoria havia alguns como 
o Raimundo, que estava em São Bernardo na fábrica, o Anizio que eram 
operários e queriam alguma coisa do CPV em termos de material para difundir 
dentro das fábricas.  

O trabalho começou assim no CPV, foi se engajando aos poucos. Não 
só com o movimento operário, mas com o movimento de evangelização, 
coordenado pelo Zé Rezende Ribeiro, que acabou de morrer, acidentado 
bestamente. Ele fazia um trabalho de evangelização, de catequese, aquela 
catequese bem radical da Teologia da Libertação. Usava as músicas do 
Geraldo Vandré e tudo mais. E frei dominicano daquela época, você pode 
localizar como era a coisa. E tinha o trabalho do pessoal operário que não 
estava na guerrilha, estava fazendo, assim como do pessoal das pastorais que 
estavam nascendo, Pastoral Operária. E não só em São Paulo, mas em nível 
nacional isso acontecia. 

 O CPV virou um centro de aglutinação e difusão das ações. E a gente 
chegou nesse tempo. Em 78 o centro não tinha gente para trabalhar e daí 
chegou um monte de jovens doido para fazer as coisas. Voluntariamente 
começou engajando e a coisa foi exigindo, o frei Romeu fazendo projetos e 
vindo dinheiro e aí já vai contratando e as pessoas vêm com ideias novas 
“vamos montar isso, vamos montar aquilo.” E as coisas foram crescendo. 
Nunca, não foi um trabalho planejado, entendeu? Acho que nem pelo frei 
Romeu. Ele simplesmente não dizia não para um movimento social, movimento 
ligado à esquerda em São Paulo, principalmente ao movimento operário da 
Oposição Sindical Metalúrgica, que era diferente do ABC, tinha uma postura, 
uma relação diferente e tinha inimigos aqui diferentes também. Em São Paulo, 
havia um sindicato por que lutar, em São Bernardo não tinha mais. Então, era 
uma luta diferente. Mais enfretamento mesmo e totalmente fora da instituição 
do sindicato. O CPV e outras entidades cumpriam um papel muito importante 
de apoio logístico, inclusive com acessórias e tal pra esse movimento.  

Nessa época o movimento popular era forte, o Movimento contra a 
Carestia, por exemplo, esse era outro viés, e o CPV rodava materiais para eles. 
Assim como para outros movimentos. Tinha várias demandas, o material que já 
vinha pronto, escrito, pelo próprio movimento, algum militante escrevia e a 
gente passava isso para o mimeógrafo e rodava. Às vezes, a pessoa vinha 
com a necessidade, não vinha nem com a ideia. “Eu preciso disso aqui!” 
[risadas]. E a gente montava o boletim, isso aconteceu muito. A gente chegou 
acompanhar eleição sindical, e ajudar na elaboração de todo o material do 
movimento de oposição, por exemplo, dos plásticos foi feito na CPV, o material 
de fábrica, está todo arquivado. 
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Como éramos de oposição e jovem, estudando na ECA, eu pelo menos, 
a gente tinha uma visão muito crítica de pessoas de esquerda lá, em relação 
daquilo que a gente chamava de comunicação burguesa. A mídia, a palavra 
mídia ainda não estava corrente. A comunicação burguesa era a comunicação 
vertical, manipulada e sem nenhuma pretensão de mudar nada. E no caso, a 
comunicação popular, no caso do CPV, não, mas os movimentos não tinham 
consciência disso. Como o CPV era uma entidade importante na época e tinha 
vínculos, trabalhos conjuntos com outras entidades, eu lembro que foi em 79, 
ou antes, fomos convidados a participar de uma oficina de comunicação que o 
pessoal chamava de taller, oficina em espanhol. E quem veio dar esse curso foi 
a professora Maria Cristina Mata, uma argentina, que estava exilada no Peru 
na época, e que pertencia à CELADEC, com ramificações na América Latina 
inteira. O país que menos tinha vínculo era o Brasil. O Gustavo Gutierrez 
participou acho que como intelectual dessa rede e acho que o Martín-Barbero 
também, Mario Kaplún, um uruguaio que estava exilado na Venezuela. 

Na oficina, Maria Cristina Mata, acho que é professora na Argentina 
ainda hoje, cuidava da questão da comunicação popular e o marido dela, 
Alfredo Paiva, argentino também, cuidava da documentação. Alfredo fez um 
vínculo com o CPV muito importante, foi ele que introduziu as metodologias 
todas de arquivamento, discussão de documentação popular que tinha total 
vinculada à comunicação popular. 

A visão dela, e que era a de um grupo de pesquisa de intelectuais da 
América Latina ligados a igreja ou não e movimentos de guerrilha, se 
caracterizava pela crítica da comunicação. Eles tinham a Escola de Frankfurt 
como origem, mas acho que era uma crítica diferenciada, porque tinha muito 
vínculo social, diferente da Escola de Frankfurt que reunia intelectuais, que 
nem da área da comunicação eram. Eram sociólogos e tal. Mas, como 
tratavam da questão, e tratavam também junto com a comunicação. Mas, acho 
que influenciaram totalmente. Tanto é que a crítica que o grupo latino-
americano fazia aos meios de comunicação de massa era exatamente aquilo 
que o Adorno, o Horkheimer e outros faziam. Que tratavam a informação como 
uma mercadoria, que era uma massificação não só da informação em si, mas 
das vontades, das vontades, da cultura em geral. 

Juntando essa visão com a visão marxista, com Paulo Freire, criou-se o 
que eles desenvolveram de comunicação popular. Ligada à educação, à 
comunicação e também à documentação. Documentação já era uma 
preocupação e o CPV tinha mais ou menos essa consciência, a partir do 
Alfredo Paiva, entendeu? Tanto é que guardavam tudo. Antes o CPV tinha 
essa preocupação de guardar, outras entidades não tinham. E o CPV fez 
encontros nacionais com essa visão. E muitos passaram a ter essa 
preocupação. Começou com a CELADEC, ela tem inclusive um livro a respeito, 
que é resultado de um encontro que fizeram e chamam de consulta popular 
latino-americana, que trata a questão da documentação com vários 
depoimentos. O frei Romeu foi nesse encontro, acho que foi no México. Então, 
ele vinha assim bombado. O Bordenave acho que participava também. Ele 
chegou a vir no CPV conversar com a gente.  

Ele tinha essa visão, somada a Paulo Freire, à Escola de Frankfurt, com 
esse viés marxista, de mudança radical da Teologia da Libertação. E foi nesse 
caldo que a gente acabou entrando. Eu comecei no CPV um trabalho de 
comunicação popular dentro dessa visão, que era preciso horizontalizar o 
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processo comunicacional e ir pra periferia, ir paras as fábricas, mudar o modo 
de produção da comunicação. E não é só mudar o modo de produção, mudar o 
conteúdo, matéria prima também tem que ser classista. Classista no processo 
todo de produção.  

Isso ficou muito marcado em 78 e 79. A partir disso, enquanto isso eu 
estava na universidade lendo algumas coisinhas da Escola de Frankfurt 
quando dava tempo, porque a prioridade era o movimento social, a luta contra 
a ditadura. E dá para casar essas duas coisas, essa parte mais teórica e com a 
prática. Mas, era uma coisa muito insipiente, eu não tinha essa consciência. Se 
eu tivesse a consciência mesmo eu teria estudado mais na época e eu não 
estudei. A gente chegou a um ponto de que tinha que fazer aquilo, tinha já a 
cartilha e manda brasa. Mas, era uma discussão importante, a gente discutia 
bastante isso nos encontros.    

Havia outras entidades em todos os países praticamente, exceto na 
Argentina, no Chile e no Uruguai por causa da ditadura. Mas, tinha no Peru, 
Bolívia, Equador, e no Brasil estava começando com o CEPIS e com a gente. 
Tinha na Venezuela, Colômbia; na América Central inteira, em Cuba, Haiti, 
República Dominicana, México. Eu participei do encontro em Caracas onde 
estavam representantes de movimentos sociais que trabalhavam com 
comunicação popular. Alguns jornalistas, outros não, com essa preocupação 
de que as organizações populares tinham que se apoderar desse processo 
para fazer a própria comunicação, e para fazer a leitura crítica da comunicação 
burguesa e se contrapor a ela no micro mundo. Não que você vai desmentir o 
Jornal Nacional na mesma proporção que ele mentiu, mas dentro da 
comunidade você faz a leitura crítica daquilo.  

A participação do movimento popular era muito aquilo que você chegou 
a ver, em encontros com grupos em que as pessoas mal sabiam escrever, 
esse era um desafio muito grande. Não sabiam ler, eram alfabetizadas, mas 
não sabiam ler, muito menos escrever, como então manipular instrumentos que 
não eram sofisticados, mas estranhos a eles, para fazer um jornal, montar um 
jornal com método. E seguindo uma metodologia: você tem um problema, tem 
que socializar esse problema ou a solução do problema, reunir com o grupo, 
discutir coletivamente aquilo e decidir o que vai entrar em um veículo que tinha 
que ser construído. Era difícil, muito difícil. Mas se conseguia, a gente deu 
muitos cursos daqueles que a gente fazia e no final saia com um boletinzinho e 
tal.  

As oficinas ensinavam como diagramar um jornalzinho, depois tinha a 
parte da redação. Mas, não era só isso, havia todo um processo anterior. 
Primeiro porque a gente estava fazendo aquilo pelo movimento organizado, já 
existia uma associação com aquela necessidade de fazer um boletim. Então, o 
que você faz é questionar por que você vai fazer um boletim se é para pessoa 
analfabeta. Mas, era o boletim que acabava saindo. Começar pensar 
criticamente isso. Agora, o conteúdo era dado pelo movimento social, como é 
que você vai falar de uma coisa não sendo de lá, não conhecendo a 
comunidade? Então, esse conteúdo vinha da comunidade, discutido. 
Idealmente, você pode dizer que era uma coisa de muita raiz. E de fato era, 
não tem como dizer que não era uma coisa enraizada.  

Você tinha um problema lá, por exemplo, de horário de ônibus que 
nunca chega, ou chega muito tarde, ou demora muito, ou está quebrado, ou em 
péssimas condições de transporte. Quem está sentindo aquele problema na 
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carne é a comunidade. Então, nada melhor que a comunidade discutir aquilo, e 
pensar como é que vai socializar e procurar resolver. Porque o trabalho que a 
gente via de comunicação popular era o resultado de uma organização que 
servia também para melhorar a organização. Uma espiral. Era isso. Agora, 
acho importante isso que a gente fazia, estava seguindo linhas mestras que 
tinham um paradigma. Teóricos que vinham  lá da igreja, do Paulo Freire, que 
vinha lá de trás da leitura frankfurtiana e que tinha essa necessidade de ser 
classista.  

A gente não conseguiu fazer essa discussão, uma discussão importante 
que eu queria até fazer, estudar melhor. Você tem meio esquematicamente, 
essa propagação da ideologia dominante do dia a dia, digamos pela televisão, 
e com todo um conteúdo que não vai te despertar para nada, vai te adormecer. 
Tanto nas áreas culturais, quanto nas áreas da informação, do lazer tudo, das 
propagandas. Que não é um conteúdo para você se despertar e conhecer 
melhor a sociedade, mas sim para consumir.  

Então você pega uma pessoa que está em um movimento social, e com 
esses referenciais, quando a gente chegava com um boletim, eles queriam 
fazer um boletim com as mesmas características dos grandes meios de 
comunicação. Com a mesma informação, falar da novela, queriam reproduzir 
aquilo que já havia sido reproduzido pela ideologia dominante. Agora, tem todo 
um roteiro para você discutir com um grupo e a gente discutia muito pouco isso 
no final. Para despertar aquele militante para pensar a realidade dele sem viés 
ideológico. Mudar os códigos como nós dizíamos, mudar os códigos de 
referência deles. E para você mudar os códigos você tem que imediatamente 
colocar alguma coisa no lugar que é o conteúdo da comunidade. Senão, ele 
fala “Isso aqui tá uma merda”, mas e aí o que eu faço? Tem que colocar 
alguma coisa no lugar. Essa era a preocupação. E combater ideologicamente, 
mas com as armas próprias do movimento social. Que é uma luta quase que 
quixotesca [risadas]. Porque é muita coisa.  

Mas acho que deu resultado sim, tinha comunidade que conseguia 
enxergar melhor, não que ela deixasse de gostar de ver novela ou de se 
deslumbrar com a tecnologia da mídia. Mas, poderia ver de forma crítica. Tanto 
é que na USP pelo menos tinha grupos de professores que faziam as tardes de 
leitura crítica. Não era Educomunicação, que é uma picaretagem [risadas]. 
Havia muitos grupos de pesquisa na América Latina que discutiam não a 
negação da comunicação que está aí, mas a importância de se fazer uma 
leitura crítica dela. Muita gente fez leitura crítica e gostou tanto que acabou 
ficando por lá [risadas], não saiu daí. 

A leitura crítica partia da própria realidade da pessoa que mora na 
periferia ou que está na fabrica enfrentando a produção, etc. É isso que é a 
realidade do operário, de um morador da ralé popular, uma realidade que teria 
e tem que mudar, mas não é a mídia que vai mudar isso. Quem vai mudar é a 
própria pessoa e essa realidade é que tem que ser o conteúdo da expressão 
da pessoa, ou seja, exige uma mudança ideológica, que é difícil.  

A comunicação popular foi fundamental. Muita coisa acontecia e você 
não sabia de onde vinha, mas era aquele produto, resultado daqueles 
pequenos produtos. Então, você tem uma manifestação, digamos na Praça da 
Sé que foi convocada, não no horário nobre da TV, nem do rádio, mas pelos 
meios de comunicação populares: cartaz, mais para frente veio o alto-falante. 
Na medida em que o movimento cresceu o sindicato passa a ter estrutura e 
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disponibilizá-la. Pelo menos o conteúdo era diferente. Você tinha que ter um 
material, uma consciência crítica, mostrar uma outra realidade que tinha que 
ser trabalhada, vivida pelas pessoas.  

E era uma briga assim, acho que até com radicalismo exagerado, por 
exemplo, você não poder falar de futebol ou até da novela de forma crítica. 
Mas, acho que isso vinha muito da igreja, que é essa mania de se autopunir, 
“não vamos fazer coisas prazerosas.” Outra questão que a gente também 
combatia era que por ser material de comunicação popular e da periferia, não 
tinha que ser feio, ao contrário deveria ser o mais bonito possível. Isso não foi 
na segunda fase, acho que vinha desde antes, é que o que prevalecia era 
“Imagina, fazer o material bonito, vão falar”. Aquela ideia de que por ser pobre 
tem que ser feio, tem que ser humilde. Esse tipo de coisa passava, tinha muito 
nos materiais.  
 Apesar disso, não existia rejeição desse material mais feio, é que as 
comunidades faziam isso. Aquele basismo da igreja que eu acho que tinha 
muito. Então, se você podia fazer um material com menos recurso técnico você 
fazia assim. Se você tivesse condição de rodar material em offset, mas como 
era movimento popular, você não precisava usar, usava mimeógrafo, por 
exemplo. Fazer um material em duas cores era inconcebível, isso tudo tinha 
muito. Acho que também havia a questão da falta de recurso, mas era possível 
em alguns casos superá-la. Não sei se a igreja podia ter bancado isso, não sei. 
É uma coisa que não consigo entender. Aquela coisa que algumas pessoas 
falavam “Pobre também gosta de luxo, não é?” [risadas]. 

Quando você vai fazer propaganda eleitoral, por exemplo, você faz em 
um material para pessoa se interessar por aquilo. Você está disputando. Nas 
portas de fábrica, o material também não podia ser feio, a não ser que você 
tivesse muito engajamento, estava muito identificado com aquela comunidade 
fabril. O cara te via e já sabia que o material já interessava para ele. Mas, 
inclusive para as pessoas dar mais valor para o material. Tinha a questão de 
não conseguir apresentar um material bonito por falta de recurso, mas havia 
essa resistência sim, de que não podia fazer uma coisa tão bonita que 
destoasse da realidade, entendeu? Mas, você podia ver a Globo porque ela 
destoa totalmente da realidade, mas não é você que está fazendo. Acho que 
era medo da comunidade da igreja, acho que era muito isso. Aquela coisa da 
opção, não pelos pobres, mas voto de pobreza. Tem a ver, o voto de pobreza 
não é só do padre, é de todo o mundo. Aí fica complicado.  

Eu acho que a comunicação popular nasceu nas comunidades de base, 
não porque eram as comunidades, mas porque era lá que aconteciam as 
coisas. O movimento mais forte, mais enraizado, estava nas comunidades aqui 
no Brasil, especialmente. Por exemplo, na Bolívia, o movimento mais forte não 
era a igreja católica, eram os mineiros, lá que nasceram as rádios comunitárias, 
por exemplo. Trabalhadores em outros lugares também. O movimento popular 
era muito forte na América Latina, tirando o Brasil, era muito mais organizado. 
Produzia muito mais, não necessariamente da igreja. Eu acho que a igreja teve 
um papel muito maior aqui com as comunidades, por isso que eu digo também 
é arriscado você falar que nasceu nas comunidades eclesiais de base. Não é 
verdade, mesmo no Brasil. Eu acho que ela veio de fora, mas ali teve um 
ambiente muito mais propício para desenvolver. A gente deu muitos cursos nos 
sindicatos, em Linhares, Vitória, Curitiba e outros lugares que não eram 
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necessariamente vinculados à igreja, claro que tinha gente da igreja, pastoral 
operária.  

A gente tinha um boletim do CPV, que fizemos por vários anos, o Hora 
Extra. Ele era mensal e mandado para as comunidades eclesiais do Brasil 
inteiro. Tinha lugares que a Sueli chegava e eles falavam “Esse aqui é o nosso 
único material que a gente recebe para saber das coisas, fora o rádio e a TV.” 
E eles liam aquele material nas reuniões da comunidade. Esse boletim falava 
do movimento operário, do movimento popular. No início o principal distribuidor 
foi o Anizio, que levava para fábrica onde trabalhava. E aí começou mandar 
para outros lugares, por correio, aos nossos contatos, e o pessoal queria mais, 
então a gente mandava dez, vinte, trinta pacotinhos. Ele falava do movimento 
operário, das oposições, o que estava acontecendo, da luta na América 
Central, Guatemala, Honduras, Nicarágua, falava aqui também do Brasil.  

Tinha uma equipe dentro do CPV que participava da elaboração do 
boletim, três, quatro que participavam. Somente eu era da área de 
comunicação. A gente fazia reunião de pauta, decidia o que ia fazer, distribuía 
as matérias, quem ia escrever, montava e o material rodava no mimeógrafo. 
Eram quatro ou oito páginas, você não podia falar muita coisa, não tinha aquele 
discurso vamos dizer elitista. Era bonitinho. Foi importante esse material. 
Inicialmente o padre Xavier desenhava no direto no estêncil, de acordo com o 
material que lia. Depois que a gente fazia a matéria, deixava o espaço para ele 
desenhar.  

Acho que a comunicação popular antiga não vem influenciar 
manifestações de hoje. Não tem essa perenidade, acredito que foi uma coisa 
daquele momento político e que naquele momento foi importante. Porque era 
mais uma forma de você discutir o movimento social, entre tantas outras, pois 
cada grupo tinha seus próprios mecanismos de discussão, o jornal era um. 
Mas, foi importante. A comunicação nunca é determinante, ela difunde asas 
informações e ações, acho que isso foi importante. Mas o que mudou as coisas 
foi o movimento social organizado, não necessariamente a comunicação, a 
comunicação serviu para esse movimento organizado se comunicar com todas 
as outras manifestações.  

A gente fala comunicação popular, mas não era só material impresso. 
No caso, os outros países da América Latina tinham o rádio que era muito mais 
importante, muito mais penetrante. Eles organizavam movimentos, greves, 
manifestações pelo rádio. Havia uma rede que deve ter até hoje na Bolívia 
chamado Erbol, que é da igreja. E eles faziam realmente programas voltados 
para a comunidade, que tinha todo acesso. Depois que veio o audiovisual, 
aquele ainda das carretilhas. Primeiro era só um eslaide, não tinha som, depois 
que foi aparecendo a conexão. Você fazia a parte sonora e a parte da imagem 
e projetava. Depois veio o vídeo cassete que teve muita produção de 
movimento popular, documentários, aulas e etc. A comunicação popular é todo 
esse conjunto de coisas. 

Isso você vê pelo o acervo que tem aqui no CPV. Quando você está lá 
naquele fervilhar do movimento social a gente não tem a dimensão da 
importância daquilo. As coisas vão acontecendo e uma coisa vai puxando a 
outra e você se envolve e você não vê que está construindo história. Você não 
tinha essa consciência. Hoje você olhando aquele material produzido, uma 
imensa quantidade de material e era material de comunicação popular. Você 
pode discutir a forma que foi produzido, se foi realmente uma produção 
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democrática coletiva ou se foi um líder, um padre ou um assessor que 
escreveu aquilo naquelas condições e tal. Mas era um material que o pessoal 
tinha acesso, organizavam movimentos, campanhas eleitorais, sindicais, por 
aqueles materiais. Então, era fundamental a comunicação deles. Agora, se não 
tivesse aquilo, haveria outra forma de comunicação, é impossível você não se 
comunicar.  

Então, você está com aquilo represado, o movimento precisando mudar 
as coisas, e aquilo lá arrebenta de alguma forma. A comunicação popular foi 
uma forma de canalizar aquilo para interesse próprio, interesse de classe. Por 
isso foi importante, mas não sei se foi fundamental. Se tivesse, por exemplo, 
uma coisa assim bem hipotética, um acesso democrático aos meios de massa, 
talvez não tivesse tido comunicação popular, da forma como se propunha 
originalmente, que tinha que ter vínculo, organização, ser do interesse da 
organização, do meio onde estava, ter o processo coletivo democrático de 
produção daquilo. 

Minha última incursão na chamada comunicação popular, que já não se 
chamava mais comunicação popular, mas comunicação comunitária foi em 
2008 ou 2009, não me lembro. Eu participei de um evento da Intervozes, da 
Grande São Paulo. Fiquei impressionado pelo número de jornais e 
manifestações comunicativas que tem na periferia. E era a tal da comunicação 
comunitária, feita das formas mais diferentes, não tinha um padrão teórico que 
a orientava.  A questão era vamos fazer jornal. Tinha um jornal lá do Grajaú 
que eu cheguei a acompanhar, que era feito por um grupo de jovens, todos 
com menos de 20 anos na época, falando da comunidade. O menino corria 
pelo comércio do bairro e vendia espaço para conseguir pagar a impressão. 
Não é que eles recebiam por aquele trabalho, era um trabalho voluntário. E era 
o jornal mais influente ali da vila. Não chegava jornal de bairro lá, sem 
calçamento, ocupações à beira da represa, um sufoco, as ruas sem asfalto.  

Então, os meninos trabalhavam lá, com computador, diagramando, 
usando pagemaker, photoshop, tudo, e faziam o jornal, levavam na gráfica e 
rodava. Era outro padrão, mas um processo, que apesar de ter muita 
identidade dos problemas da região, não era um processo que vinha de uma 
organização. Então, já tinha diferença, não era um grupo de bairro que discutiu 
e vamos fazer um jornal. Eram alguns jovens que acharam que tinham que 
fazer e foram fazer, falando das coisas que interessavam a eles, falando até de 
outras coisas veiculadas a grande mídia, sobre futebol, jornal. Em uma edição, 
os meninos fizeram um levantamento da atuação dos vereadores na região e 
os piores eram os do PT. O cara foi lá, pedir retratação, direito de resposta. Foi 
uma briga, os caras ficaram tensos, porque era um grupo barra pesada. Eles 
não fizeram, não sei que negociação teve lá.  

Outro grupo do Capão Redondo, na região Sul, fazia o boletim Becos e 
Vielas, assessorado por profissionais e com o tal já do incentivo fiscal, 
Petrobras e tal. Então, faziam material com o conteúdo deles, principalmente 
cultural, o Rap aquela coisa toda. Material muito bem feito, muito bonito. Mas, 
em um processo também diferente. Quer dizer, as coisas vão mudando. Então, 
não era da mesma forma de antigamente. Não tinha talvez a organicidade que 
havia no processo. Mas, eram coisas do interesse deles. E outros jornais que 
existiam na época, e que devem ter migrado para a internet. Então, não tem 
como não fazer, ela existe, a comunicação popular talvez hoje exista com 
outros nomes e com outros métodos, entendeu?  
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O desinteresse pela preservação da memória, que vemos no caso do 
acervo do CPV e de outras organizações, é também uma questão de 
reprodução ideológica do que pensa e faz a classe dominante, que não se 
interessa em preservar nem a sua própria história. Destruiu o Carandiru. O Rui 
Barbosa não mandou queimar milhares e milhares de documentos dos tempos 
da escravidão? É o Rui Barbosa e foi ali no século XX. Você vê toda hora, é 
briga de alguns para preservar determinada construção histórica, que tem 
valores culturais ou preservar sítios arqueológicos. À classe dominante não 
interessa isso. E o trabalhador quando chega ao poder, vamos dizer assim, nós 
todos, reproduzimos isso. A gente não tem consciência da importância da 
nossa história, não tem preocupação de preservar essa memória histórica. 
Acho que é coisa da humanidade, da sociedade moderna. Talvez em outros 
países com nível cultural mais elevado, eles tenham mais preocupação com 
isso. Mas, eu acho que mesmo assim, o que acaba prevalecendo é interesse 
econômico daquele momento.  

O CPV tem um acervo que foi criado na construção do que foi base para 
o PT e para a CUT e não existe nenhuma preocupação efetiva para financiar 
sua preservação. E não é por falta de projeto. Mesmo na Fundação Perseu 
Abramo, havia lá, até recentemente, um monte de documentos jogados no 
sótão. Toda documentação do Instituto Cajamar, também estava em um sótão, 
apodrecendo, foi tirada de lá, por intervenção de alguém que se sensibilizou e 
levada para um local alugado lá na Zona Leste.  

A gente falava do CPV para algumas pessoas que estavam no governo 
Lula, e “Ah, o CPV!” ficavam emocionados e tal. Ministros e... Mas, nada. Não 
só para o CPV, mas para todos os centros. Participamos de vários editais, e 
veio o resultado, a gente vê as entidades, a gente conhece. A gente é do 
movimento, percebe de onde é cada um, entendeu? É um critério político bem 
estreito. Nós podíamos ter já resolvido essa história do CPV, não precisava 
muito dinheiro. Mas, juntando todo dinheiro que a gente já recebeu, para 
digitalizar, microfilmar, não deve dar duzentos mil reais. Então, não é muito 
dinheiro, nesse caso aqui. Mas a questão é que o trabalho de documentação 
não dá muita visibilidade política. Não está na moda. O próprio pessoal do 
Arquivo Nacional, com o projeto Memórias Reveladas, tem a maior dificuldade, 
vive brigando com o Ministério da Justiça para liberar verba. Então, existe essa 
falta de consciência e de vontade política.  
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ANEXO 4 

ANIZIO BATISTA DE OLIVEIRA  

Metalúrgico aposentado, presidente do CPV, dirigente da Associação dos 
Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo (APROFFESP), 
integrante da executiva da Casa da Solidariedade da Arquidiocese de São 
Paulo e da direção estadual do Partido Solidariedade e Liberdade (PSOL) em 
São Paulo.  Participou da fundação do CPV e foi idealizador do boletim Hora 
Extra. Data da entrevista: 10/04/2015. Local: São Paulo. 

 

 

Hoje eu estou aposentado como metalúrgico, sou presidente do CPV e 
faço parte da executiva da Casa da Solidariedade e da direção estadual do 
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Dirijo e estou na Associação dos 
Professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo e um centro 
esportivo ligado a minha vila, o CDC Clube da Comunidade Jardim Maria 
Estela. Atividade que tenho hoje, fora as outras coisas [risos]. Terminei o curso 
de Filosofia em 2009, depois que me aposentei. Sempre tive vontade de fazer 
filosofia.  

Naquela época da repressão nós tínhamos um trabalho muito grande em 
movimento sindical, Pastoral Operária e movimento popular. Antes fiz cinco 
anos de curso técnico de torneiro vertical no SENAI, que me deu uma base 
muito boa em termos profissionais.  

Sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nasci dia 14 de 
novembro de 1941. Meu pai era carroceiro de uma grande fazenda em São 
José de Rio Preto. Depois para Lins, onde fomos tocar café como colonos. Na 
época, eu era moleque. Em seguida fomos para Getulina, que é uma cidade 
perto de Marília, onde fomos tocar café de meeiro. De Getulina para Marilia, 
continuamos na roça. Em 1960, eu vim para São Paulo, tinha 18 anos. Vim 
sozinho, direto para capital. O café estava muito barato, foi na época da 
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construção de Brasília, e aí a gente vendia o café e, muitas às vezes, a nossa 
parte não dava para pagar as dívidas. Meu pai ficava intrigado com aquilo. 
Tinha ano que não dava para comprar um par de meias. Foi quando resolvi vir 
para São Paulo. 

O meu primeiro emprego foi na Antártica, onde participei de uma grande 
greve geral que teve em São Paulo, em 1961/62, foi na época que nós 
estávamos reivindicando o 13° salário na época né. Logo em seguida eu saí da 
Antártica e entrei na Metal Leve, a primeira empresa metalúrgica que eu 
trabalhei, em 63, e foi quando me casei. E de lá para cá foi só metalúrgica.  

No interior eu já tinha participação mais ou menos ligada à Igreja 
Católica. Quando eu chego em São Paulo, eu participava com os padres 
dominicanos, aqui na Sagrada Família, no bairro Jardim Saúde, onde eu vim 
cair, a sorte minha viu [risos].  Eu era um cara reacionário, a minha visão de 
religião era bem reacionária. Depois que eu vim descobrir isso, quando caí aqui 
na Sagrada Família com os padres dominicanos, onde fui catequista por muitos 
anos e já veio a época da repressão, aquele negócio todo. A gente formou o 
pessoal da Oposição Sindical, eu já era metalúrgico. Já estava fazendo os 
cursos do SENAI. Os padres dominicanos eram bem avançados e a gente foi 
pegando algumas coisas importantes em termos da participação do 
trabalhador. Que até então eu não tinha uma visão clara dessa natureza.  

O Giorgio Callegari, quando eu militei na Sagrada Família, era 
seminarista e o Rezende também, Frei Celso, que depois foi bispo lá em Porto 
Nacional, era vigário geral e Frei Francisco era responsável pela catequese. O 
Dermi Azevedo fazia parte do CPP e do Conselho da Igreja, ele era leigo, já 
era jornalista e foi preso na época, ele e a mulher foram torturados.  

E tive conhecimento do lado rural e operário. Da vida operária e da luta 
do movimento sindical e do movimento interno da igreja. Eu começo minha 
participação mais ativa dentro da igreja, depois vou para o movimento sindical, 
junto com a oposição sindical e nesse mesmo tempo foi a formação da Pastoral 
Operaria e o CPV imediatamente por aí também.  

Através do Giorgio Callegari nós fundamos o CPV. A fundação se deu 
devido à repressão. Os dominicanos que tinham uma participação mais ativa 
no movimento, então junto com o conselho e o movimento sindical, pastorais, 
planejaram criar uma entidade para dar um respaldo popular. Esse respaldo 
popular se dava entre o movimento sindical, o movimento da igreja e a 
formação de lideranças. Como a repressão era muito violenta, a gente ajudava 
o pessoal que ficava desempregado por fazer greve, ou ser dispensado e não 
conseguia emprego. Então, era também esse tipo de ajuda que funcionou o 
CPV, que por muito tempo ficou ligado à igreja. Depois que a gente se 
desvinculou pouco, ficou só de Pesquisa ao invés de Pastoral.  

Na primeira época o CPV funcionava com projeto de fora, nós 
mantínhamos grandes projetos, inclusive nós tínhamos uma pequena gráfica, 
uma maquina Offset. As reuniões dos trabalhadores, metalúrgicos ou não que 
tinham uma participação ativa, eram feitas nas igrejas. A executiva do CPV 
acompanhava o movimento e coletava todo o material para fazer os arquivos. 
Eram pessoas que estavam nos movimentos, que representavam a igreja e os 
movimentos. Eu, por exemplo, como operário, participava do movimento.  

A força maior que se deu ao CPV foi do Frei Romeu Dale, que chega, 
acho que cinco anos depois da fundação. Quando se pensou no CPV já se 
pensava na documentação, em fazer caderninhos para os trabalhadores, para 
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o movimento de formação. Muita formação, tanto religiosa, como marxista, 
formação política, sindical, nós tínhamos formação de tudo quanto é tipo. Muita 
gente apoiava, muitos intelectuais. Inclusive, naquela época, os chamados 
partidos clandestinos PCB, PCdoB, MR-8, MEP, POLOP, POC, todos esses 
movimentos clandestinos também tinha uma participação dentro do CPV, como 
dentro dos movimentos em geral. Logicamente, nós conhecíamos todo mundo, 
quem é que era, quem é que não era. Porque naquele tempo da repressão, o 
CPV e a Pastoral Operária acabaram abarcando essas lideranças. E não que 
eles vinham para ganhar também o movimento dentro da igreja, mas era uma 
retaguarda para eles.  

Eles ajudaram o crescer do movimento, tinham as ideias, tinham 
conhecimento, proposta, ajudavam a dar cursos. Inclusive, naquele tempo  
muitos professores da USP e da PUC, por exemplo, davam curso de 
alfabetização gratuito, o José Vitor, a Laís. O José Vitor foi do Sindicato dos 
Metroviários, na fundação. E a Laís era professora da USP. Nós tínhamos o 
grupo Onze de Agosto, que também tinha uma participação no CPV, e dava 
assessoria jurídica para os trabalhadores, pessoal que perdia emprego por 
justa causa, ou era mandando embora e tinha problemas para receber todos os 
direitos.  

Na primeira etapa o CPV ficava naquela igrejinha Cristo Operário, dos 
dominicanos, na Vergueiro. Ali houve uma experiência, não do meu tempo, a 
Unilabor, que ainda existia quando a gente fundou o CPV. Era uma fábrica de 
moveis, autogestionada pelos trabalhadores e a produção era repartida. Alguns 
dizem que o CPV nasceu porque algumas pessoas tinham medo de guardar 
material em suas casas, mas acho que não. De certa forma pode ser, porque 
como nós tínhamos biblioteca então facilitava do pessoal trazer suas 
publicações.  

A visão prioritária do CPV, desde o início, foi de prestar apoio ao 
movimento sindical, fazer material gratuitamente com os nossos projetos de 
fora que conseguíamos na época. Então, nós trabalhamos com muito dinheiro 
de fora na verdade. Já havia experiência como o CPV na Europa, 
principalmente na Bélgica, França, Holanda. Principalmente, na época da 
Revolução Francesa tinha muito isso. Os dominicanos já tinham alguma 
experiência nesse sentido. E eu calculo que foi através dessas experiências da 
França, que também tenha se discutido a formação do CPV. 

O que despertou mais minha militância foi uma conversa com frei Celso 
quando um dia a gente discutia política e ele me disse „A partir de hoje você 
não tem nada a ver com a igreja, a sua militância é no movimento sindical e 
outros locais. Na igreja você não tem que fazer mais não‟ [risos]. Foi um 
negócio forte. Depois eu comecei a analisar bem, porque nessa área já havia 
bastante gente e na outra área a gente precisava de lideranças. Como 
movimento sindical, formação, esse negócio todo. Ele me falou „Você tem que 
ir ao lugar que está a sua cambada‟. Brincadeira dele, o Celso era muito 
brincalhão. Mas foi uma coisa forte para mim, que depois eu achei muito 
importante. Depois que eu fiz Filosofia me caiu a ficha um monte de coisa que 
a gente fazia quando estava na igreja e não tinha nada a ver. Esse negócio de 
ficar rezando o terço. Eu me lembro de quando era moleque, tinha aquelas idas 
de Nossa Senhora de Fátima para o interior, a gente rezava terço todo o dia 
porque tinha que rezar. Muita louvação e pouca ação. 
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Analisando tudo isso na filosofia, eu achei que estava no caminho certo 
e estou no caminho certo [risos], mas, até então para você descobrir isso. A 
formação da liderança demora muitos anos, não é uma coisa que você faz a 
em um estalo de dedos, um ano, dois anos assim, é uma coisa demorada. E o 
CPV para mim em termos de formação foi a ponta de lança. Foi a abertura 
dentro da Oposição Sindical, a gente tinha muita formação, a igreja fazia muita 
formação, depois a formação do Partido dos Trabalhadores.  

A Oposição existia antes do CPV, em 1968, na época da repressão 
lançou uma chapa contra os pelegos. Eu ainda estava engatinhando naquele 
tempo, ainda era catequista. Em 1968, o Waldemar Rossi era o cabeça. Eu só 
vim encabeçar uma chapa de oposição em 78, como presidente, e o Santo 
Dias como vice-presidente. Que foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. 
Em 72 nós tentamos lançar uma chapa, mas tinha muita gente presa e não 
conseguimos. Em 74 também não conseguimos e em 76 nós lançamos chapa 
se não me engano, que eu não participei, não tivemos condições de concluir e 
por conta da repressão acabamos retirando. Em 78 se deu realmente a nossa 
grande luta nas fábricas metalúrgicas, nas greves, nas comissões clandestinas 
de fábrica, nas greves lideradas pelas comissões, nas assembleias sindicais, o 
trabalho de conscientização, levar o pessoal a ser associado ao sindicato, isso 
foi um trabalho muito grande que a gente fez. 

Nós tínhamos reuniões semanais, era uma constância de encontros e, 
além disso, a gente fazia boletins, o material de comunicação para os operários 
e para o movimento sindical, para a sociedade de amigos de bairro, e o 
movimento da igreja. Quem fazia era o CPV. Antes a Oposição Sindical tinha 
pernas próprias, mas o CPV tinha mais que ela, porque nós já tínhamos 
máquina para rodar material. O centro já entrou junto dando suporte para a 
Oposição Sindical, como também para vários movimentos sindicais, várias 
categorias. A gente começou a ganhar os sindicatos, o primeiro foi o dos 
plásticos, depois foi os Químicos, depois o Bancários. Tudo saiu com trabalho 
ligado ao CPV. Lá na Vergueiro eram feitos também muitos encontros. 

Depois quando nós saímos um pouco da igreja, mudamos para Vila 
Mariana, na Claudio Rossi e de lá. Daí nós fomos para a Professor Sebastião 
Soares de Farias, e depois conseguimos comprar o nosso espaço próprio, na 
São Domingos. Foi a sorte nossa senão o CPV já tinha afundado.  

Eu fico imaginando hoje a ajuda que o CPV poderia dar, é uma pena que 
o movimento sindical está em uma marcha tão ferrenha, assim como as 
centrais sindicais, principalmente a CUT. Mas, discutimos com a CUT, com os 
sindicatos, não têm interesse pelo acervo do CPV, uma porque nós sempre 
tivemos uma discussão política um pouco mais avançada do que a CUT e com 
o Lula era a mesma coisa. Então, eles enxergavam a gente, o pessoal de São 
Bernardo, como interferência deles, como oposição a eles. Como nós tínhamos 
críticas ao modo do Lula conduzir o movimento sindical, não que a gente 
discordava do Lula algumas coisas, não é nada disso. Mas em relação à 
estrutura sindical, nós tínhamos uma proposta da Oposição que era o 
rompimento da estrutura sindical, para que o sindicato negociasse diretamente 
com os empresários. Entendeu? Essa era a proposta que a gente tinha uma 
divergência muito ferrenha com o pessoal de São Bernardo. E mesmo dentro 
da CUT também. 

 Então, havia uma certa rincha. Logicamente que São Bernardo acabou 
nos ajudando em algumas coisas, na época da campanha, em termos de apoio 



313 
 

político, entre aspas um pouco, mas não foi um apoio maciço. O Lula chegou a 
vir nas portas de fábricas aqui em São Paulo, na época das eleições sindicais, 
como outros diretores. É assim, o movimento sindical ainda, depois da 
formação da CUT, melhorou um pouco a situação, porque de primeiro, toda a 
discussão entre patrões e trabalhadores passava pela delegacia de trabalho, 
Você podia fazer um acordo com a empresa, mas automaticamente tinha que 
homologar na DRT. E a nossa proposta não era essa, era você fazer realmente 
a homologação diretamente com o sindicato e o sindicato diretamente com o 
empresário, sem passar pelo governo. Para termos mais autonomia.  

Porque quando entra no governo tem aquela de „Não, aqui é melhor, 
você tem que ceder, ou coisa parecida‟. Daí a DRT passa para o Ministério do 
Trabalho e vira uma coisa. A nossa proposta era desvincular completamente o 
movimento sindical do governo, o que não conseguimos até hoje. Essa era a 
briga maior que nós tínhamos. A gente formava comissões clandestinas de 
fábrica, inclusive eu mesmo em as oito empresas metalúrgicas que eu 
trabalhei. Em 35 anos de trabalho nós atuamos neste sentido e em muitas das 
greves nós não chamamos o sindicato, porque a própria comissão dirigiu o 
movimento e negociou com a empresa. Mas, mesmo fechando o acordo, 
tínhamos que pegar a mão do sindicato e ir junto à delegacia para homologar a 
decisão. Então, é nisso que a gente tinha divergências com São Bernardo. Eles 
achavam que de qualquer forma tinha que passar pelo sindicato.  Enquanto 
nós defendíamos que a comissão de fábrica deve ter uma autonomia para 
negociar e o sindicato só tem que ir lá e assinar como apoio. 

Em 1980, o frei Betto coordenou nossa ida à Europa, passamos pela 
Bélgica, França e Itália. Fomos em quatro operários de São Paulo e visitamos 
várias entidades que coletavam dinheiro e mandavam para o CPV. Na Bélgica 
vi uma experiência fantástica. Um militante da Central Católica nos convidou 
para ver a greve em uma empresa metalúrgica. Lá, as fábricas não têm muros, 
e quando chegamos fomos recebidos pela comissão da fábrica, que nos 
mostrou a proposta deles para uma greve dar certo. A comissão tirou todas as 
peças importantes das máquinas para não funcionar. Olha a capacidade do 
pessoal naquela época. Mesmo que tivesse um fura greve, ele não conseguiria 
ligar a máquina. E encostaram as grandes peças nas portas de saída. Se o 
cara abre lá não tinha como entrar.  

A empresa era inglesa e queria se mudar e eles não deixaram. A greve 
tinha o apoio do prefeito, de toda população que levava bolo para os grevistas. 
Diferente de nós aqui [risos]. Aqui vem a polícia e arria o cacete. Então, assim, 
eu achei fantástica essa greve. Cheguei aqui, tentei colocar a experiência deles 
para a gente pensar, mas o pessoal está muito longe de uma coisa assim mais 
sofisticada. Aqui o pessoal quer mais é negociar e barganhar as coisas. Depois 
vai lá no patrão, pega seus troquinhos, por debaixo do pano, e é real isso  nas 
grandes empresas. Outra coisa que eu achei importante é que as três sindicais 
mais fortes na Bélgica, a CGT, a socialista e a ligada a Igreja Católica quando 
tem uma greve, uma reinvindicação dos trabalhadores, as três sindicais estão 
juntas para dar apoio. Deferente do Brasil. Aqui se a CUT está em uma fábrica, 
as outras não vêm. Aqui é cada um pra si.  

No que se refere à comunicação, a nossa participação na elaboração 
dos materiais se dava se mais na definição do conteúdo. Quando a gente ia 
fazer um boletim, sentávamos a comissão, planejava o boletim e depois a 
gente contava sempre com uma pessoa mais experiente para fazer a redação 
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final e ia para o CPV rodar. Lá havia um pessoal mais experiente que 
participava também para dar as coordenadas no material, como a Sueli e o 
Aldo.  

Tinha o Hora Extra, um jornal que era do CPV, eu cheguei ver esse 
jornal. Na época, era muito visado distribuir material nas portas de fábrica, para 
subsidiar o trabalho interno. Não era qualquer boletim que você podia distribuir. 
Entendeu? Então, o que a gente fazia? Entrava na fábrica de manhã com esse 
material escondido na mochila, muitas vezes, deixava no armário de roupas 
das pessoas, colocávamos nas frestas. E quando era questão de greve 
mesmo, a gente entrava mais cedo e ia de bancada por bancada e deixava o 
material, pregava nos banheiros. Quando era jornal assim, tipo Movimento, que 
já tinha na época a gente vendia. Nós também ajudávamos na pauta do jornal 
na parte sindical, assim como do Pasquim, jornais alternativos.  Eu, Waldemar 
Rossi, Vito Giannotti e outros que nos reuníamos com o Raimundo, editor do 
Movimento, a gente discutia e dava as coordenadas: qual a fábrica que tinha 
para ele fazer uma matéria. Não tínhamos nenhum acesso à Folha de São 
Paulo, ou ao Diário de São Paulo, Notícias Populares, nem pensar. No Noticias 
Populares, tinha um jornalista que, de vez em quando, dava uma matéria 
nossa.   

No Movimento já saía algumas coisas dos militares, de fábrica, como a 
greve da Villares que estourou em 1973, quando eu trabalhava lá. Naquela 
época os nossos boletins eram mais em termos da lei, direitos do trabalhador. 
Não tinha nada de política, tomada do poder. Isso era mais os clandestinos, o 
pessoal do PCB que tinha o Voz Operária. Eram jornais específicos, diferentes. 
O  MR-8 tinha uma revista muito boa, em São Bernardo, que eles davam uma 
pauta nacional do que estava acontecendo dos militares, ou coisa parecido ai e 
Mas também era passado muito sutilmente. Muitas vezes, a gente pegava esse 
material e passava mais para as lideranças mesmo, não podia passar para 
qualquer um. E muitas vezes você deixava nas bancadas para os caras lerem.  

Todos os conteúdos do CPV não tinham nada a ver com esses trabalhos 
ai. Era totalmente diferente, girava mesmo em torno de formação de liderança 
e ajudar os movimentos a ter uma postura diferente. Visavam a transformação, 
mas não tomada de poder. Tomada de poder era só nas reuniões de lideranças 
mesmo. Nos materiais do CPV só saía uma matéria nesse nível, quando já 
havia saído em outro jornal. Então „revista tal citou isso‟, o CPV não dava essa 
orientação por conta própria, até porque era ligado a igreja. Tinha também esse 
problema. Mesmo com a Teologia da Libertação, o material falava da situação 
capitalista que era a exploração e só, só citava isso. Citava o socialismo, por 
exemplo, que estava mais adequado com  a classe trabalhadora, mas não dizia 
assim „Olha, vamos partir para cá porque isso.‟ Mas era um projeto que hoje, 
analisando bem, você despertava liderança e socialismo. Você caminhava para 
o socialismo, perfeitamente.  

Então eu me lembro com a formação do PT, depois de certo tempo o 
pessoal chamava a gente de igrejeiro. Era costume do José Dirceu, aquela 
cambada que está tudo preso. Mas se você pegar hoje as lideranças formadas 
na igreja na época, eu, Waldemar Rossi e muita gente por aí, temos uma 
postura diferente de liderança, de coerência, honestidade, você pode ver. Se 
você pega esse pessoal que se diz marxista, leninista, que foi da guerrilha, 
treinou guerrilha, tá aí, deu no que deu ai. Portanto, hoje eu estou com uma 
postura mais dentro da discussão política a partir da ética. Qual a ética nossa 
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hoje? Você conhece o marxismo, não sei o que lá, não sei o que lá, o 
socialismo. O cara vai para a direção e se torna um corrupto. Cadê a ética, 
cadê a honestidade de trabalho para você chegar em um socialismo. Os caras 
só estão lutando para ter poder e depois fica tudo igual? Essa é discussão que 
eu estou levando hoje para dentro do partido.  

Acho que foi bom o CPV ter se desligado da igreja, foi uma discussão 
interna a desvinculação, não fomos convidados para sair. Até quando nós nos 
desvinculamos, o frei Romeu foi presidente do CPV e continuou por muito 
tempo. O declínio do CPV é uma coisa meio automática no meu modo de ver. 
A gente tem um ciclo, a gente que estudou um pouquinho as revoluções 
mundiais, mesmo um pouco na Filosofia a gente estudou isso. Então, o nosso 
ciclo nosso gira a cada 50 anos. O ciclo muda um pouco, vai mudando a 
situação. E o declínio do CPV veio um pouco com a democratização do Brasil. 
Quando as entidades de fora financiavam o CPV, da Bélgica, França, Itália, 
Holanda, mesmo os Estados Unidos, nós tínhamos acesso financeiro que nos 
ajudava a democratizar o país. Essa era a filosofia das entidades, ajudar a 
democratização e a organização dos trabalhadores.  

Quando nós ganhamos o governo, o Lula, aí eles acharam que o Brasil 
já estava em um patamar mais democrático e deixam de dar suporte às 
questões brasileiras. As entidades financiadoras fizeram uma inversão, e 
passaram a financiar projetos nos países da África, que estão com mais 
problemas que o Brasil. Então, passamos a não ter mais muito acesso a esse 
dinheiro de fora.  

Quando nós, enquanto PT, ganhamos o governo, e que deveria manter 
isso nos movimentos, apenas não manteve. O CPV que integrado por um 
pessoal que é mais aguerrido e tem algumas críticas com a condução do 
partido, nós passamos a ser excluídos por eles. Com isso, mesmo dinheiro do 
governo a gente não consegue e já mandamos um monte de projetos. E nada. 
O PT, um partido que tinha uma visão socialista quando foi para o poder deixou 
de ter. Eles quiseram administrar o capital.  Quando você começa administrar o 
capital o lucro é maior para o capital. Quer dizer, você não ajuda mais o 
trabalhador tentando entrar no capital para tentar ganhar depois, coisa que 
você não vai conseguir nunca. Você tem de rompe de vez com algumas 
questões realmente contundentes junto com o capital, quebrando os juros 
bancários, os lucros excessivos dos bancos, o dinheiro que vai para fora com 
as multinacionais.   

Tinha que ter um controle maior, coisa que o Lula não fez, na verdade, 
apenas fez o Bolsa Família, a única coisa que foi feita, uma merreca, uma 
miséria que ele deu para o pessoal e os banqueiros ganharam milhões. O 
sistema socialista no mundo não está dando certo porque não tem rompimento, 
você pega a França, que já teve vários governos socialistas e não avança. 
Avançou na época que fez a revolução, depois não avançou mais. Você pega a 
Rússia, a China, Cuba que se mantêm com certa dificuldade, mas também com 
muitos problemas internos de repressão, o que também não é bom. Então é 
isso, falta uma postura de romper. Não vai pegar em armas, na verdade, você 
não precisa pegar em armas para fazer uma revolução. É a cabeça né.  

O CPV hoje não tem função, porque se avançou com as centrais 
sindicais. Quando nós criamos o centro não tinha nenhuma central sindical no 
Brasil, oficialmente legalizada, apenas o nome CGT Central Geral dos 
Trabalhadores que era clandestina. Quando nós começamos a democratizar o 
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movimento sindical, o movimento operário, principalmente de São Paulo, 
começou a CUT - Central Única dos Trabalhadores, que foi um trabalho 
enorme para conquistar. Quando o Lula chamou uma reunião em nível nacional 
para discutir uma central sindical, que foi escolhido a dedo o pessoal, eu fui o 
único de São Paulo a ser convidado. Nessa reunião, realizada em João 
Monlevade, em Minas Gerais, estavam: Lula, Jacó Bittar, Olívio Dutra, Arnaldo 
dos metalúrgicos de Santos, o Peres, o pessoal do Rio de Janeiro, o padre 
Agostinho que era da Pastoral Operária, e eu. E deu certo, depois deslanchou 
e foi formada a Central dos Trabalhadores.  

Depois da CUT vieram várias centrais sindicais, hoje nós temos nove 
registradas. Se não me enganos, agora são dez. Então, o CPV que vinha com 
um trabalho enorme nessa área sindical, que era o forte do centro, além dos 
trabalhos populares deixou de ter grande influência, porque as centrais 
sindicais têm muito dinheiro. O CPV hoje está sem função porque nem 
oposições sindicais nós temos no Brasil. Os sindicatos estão tão pelegos, como 
no passado, que nem oposição o pessoal consegue fazer. Nós criticávamos as 
direções sindicais que ficavam 20, 25, 30 anos no poder e a CUT hoje e as 
centrais sindicais está a mesma coisa. É o mesmo pessoal que fundou naquela 
época que está hoje aí. Então, não se formou lideranças para contrapor isso, 
na época nós tínhamos lideranças para contrapor dentro do sindicato. Hoje 
você não tem porque o sindicato não forma lideranças, assim como os partidos 
de esquerda. Então nós estamos acéfalos. O sindicato que dava esse potencial 
de formação e suporte para alavancar o movimento sindical da oposição 
sindical não faz mais.  

O CPV deixou de ter esse poder na mão. Por isso o nosso 
esfacelamento. Além da questão financeira, não há mais apoio de fora. A 
nossa proposta é até de fechar o CPV. Porque estamos em uma precariedade 
tão grande que até para pagar o IPTU do local temos que dividir entre os 
nossos diretores. Estamos nessa situação. A política está caminhando hoje, 
considerando-se o ciclo de 50 em 50 anos, acredito que o CPV começa ter um 
novo ciclo daqui mais ou menos cinco a dez anos, que ele vai recomeçar de 
novo. Porque como estão se acirrando a direita e esquerda brasileira, a 
exemplo do que acontece na Venezuela, uma semana vai ser a passeata da 
direita, outra semana da esquerda. Já começamos. Isso ainda vai um bocado 
para frente.  

Essa realidade está forçando tanto os partidos de esquerda, como o 
movimento sindical descontente, o movimento da igreja descontente, o 
movimento popular descontente à discussão de uma nova frente futura. Então 
eu vejo que o CPV vai ter um futuro nesse espaço de tempo, ou outro centro 
semelhante que vai surgir. Pode ser que seja o CPV, se nós tivermos fôlego de 
aguentar até lá, se tiver uma questão financeira para aguentar, nem que for 
para manter o nome e fazendo, por exemplo, formação de liderança. A gente 
tem plano de formação, mas se você não tem dinheiro não dá para fazer. O 
movimento sindical que tinha um patamar para fazer isso, até de abarcar isso 
com CPV, ou passar para nós fazermos, mas vai fazer? Vai formar para 
aparecer contra eles? Entendeu? Então, esse é o ciclo que eu vejo.  

Do acervo já digitalizamos uma parte que está na internet e vai servir 
para o futuro, daqui a dez, 15, 20 anos, é o ciclo que eu falo que acontece. É o 
ciclo que vai formar. Como foi a formação da revolução russa, da revolução 
chinesa, o iluminismo francês. Talvez no Brasil essa experiência não se 
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prolifere daqui uns tempos. Eu acho que vai servir de suporte. Essa é minha 
mentalidade. O nosso acervo vai servir para isso.  

Como alternativa para preservação dos documentos nós já digitalizamos 
uma parte que se referia à Oposição Sindical Metalúrgica, por meio do Projeto 
Memória, feito junto com o IEEP. Nós tivemos um pequeno financiamento da 
Secretaria da Cultura Estadual, através do deputado Adriano Diogo. O próprio 
Estado que digitalizou. Você vê a diferença. A democracia é importante por 
causa disso. Mas ainda falta outra parte dos demais documentos. Já 
digitalizamos todos os cartazes, por exemplo, que já estão na internet. Então 
se a pessoa quer acessar um cartaz da reforma agrária não sei de que ano, já 
está no site do CPV. Até para ter uma visão, ou fazer uma coisa igual ou 
parecida com o pessoal que trabalha com isso.  

Para digitalizar tudo que nós temos ainda, precisamos de quase uns 800 
mil reais. As universidades não se interessam. O pessoal quer apenas o 
acervo. Mas, pensamos que se a gente passa o acervo para eles, não 
sabemos quando vão fazer essa digitalização e colocar na internet. E nem 
sabemos se eles vão colocar depois na internet. Estamos querendo trabalhar 
juntos, fazer uma parceria. A única parceria que estamos discutindo é com a 
UNICAMP, que é o melhor parceiro que tem hoje como acervo. Que é o 
pessoal mais sério que nós conhecemos. Então, semana que vem, ou a outra, 
ou mês que vem agora, nós estamos fazendo outra reunião com o pessoal de 
lá. Já fizemos com a USP, com a PUC, com o CEDI que também tem muito 
material. Mas o CEDI também está acabado. O único é a UNICAMP, mas a 
nossa preocupação é deles pegarem o nosso acervo e deixar encaixotado lá.  

Por enquanto a única saída é passar para a UNICAMP, não vai ter outro 
jeito, senão a gente vai perder, o material começa a esfarelar. Além do que o 
local onde está o acomodado o acervo precisa de uma reforma, já começa a 
mofar. Vamos fazer a discussão com a UNICAMP e tentar dar um prazo para 
que eles possam digitalizar isso e disponibilizar na internet. A nossa situação é 
difícil. Eu estou cansado de passar chapéu para pagar água, luz, eu não 
aguento mais isso.  

Esse acervo nosso tem função, muitos estudantes da USP que 
procuram, da PUC, de outras faculdades, que vêm fazer pesquisa, os sem teto, 
os sem terra, os sindicatos. A CUT nunca vem, embora eles não tenham 
acervo nenhum, tem uma certa rincha com a gente. Outro problema é não 
termos ninguém disponível para o atendimento, o ideal seria ter um funcionário 
em tempo integral para atender as pessoas que procuram o CPV. Até mesmo a 
pessoa que vem fazer pesquisa, dar uma contribuição de 20 ou 50 reais, sei lá, 
para pesquisar, tirar xerox e tudo. A Luiza faz atendimento na sede meio 
período por semana. Ultimamente só abrimos o CPV quando tem demanda. 
Contamos com a Yara, a Gorete e o Valdo, que estão fazendo um trabalho de 
higienização e digitalização.  

Nós tivemos uma reunião esses dias com pesquisadores que 
participaram da Comissão da Verdade e da Comissão da Anistia dos estados 
do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Goiás. Nossa intenção era 
que esse coletivo de pesquisadores de nível nacional pudesse dar um 
alavanque para o CPV. Mas, estão na mesma situação financeira, porque 
mesmo para as universidades o dinheiro não vem mais conforme vinha antes.  

Então, fica assim, um acervo que poderia estar jogando em termo de 
movimentar as ideias, os movimentos, a partir das propostas do passado, você 
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ter para pesquisar e ver o que pode fazer no presente. Parece que é uma 
orquestração. Pega desde a faculdade que vem diminuindo os recursos, e 
quando chega embaixo extingue mesmo. Não tem nada. Porque não tem poder 
financeiro, então extingue.  

O único sindicato que ainda tem uma visão boa nessa área, único que 
eu conheço, pode ser que tenha outro, é o sindicato dos Químicos. Eles têm 
um acervo próprio, que é de dar inveja. E, de vez em quando, dá um suporte 
para o CPV, inclusive para a compra de um equipamento para digitalização, no 
qual a Yara está trabalhando.  

Acho que até o final do ano a gente tem que ter uma visão clara do CPV. 
Ou fecha ou passamos para a UNICAMP. Não dá para aguentar mais. Nós 
temos três meses para aguentar. Outra proposta é vender a sede e usar esse 
dinheiro para digitalizar, mas o estatuto nosso nos emperra porque não permite 
a venda, temos que repassar para outra entidade. Mas, você vai passar para 
outra entidade? Não tem como. A não ser que se crie outra.  

Quando o CPV começou a declinar financeiramente, muitas lideranças 
das lideranças abandonaram o barco, a maioria só está quando tem dinheiro. 
Hoje se a gente tiver uns 50 sócios do CPV, 40 é o máximo. Saíram. Não tinha 
dinheiro. Não tinha como fazer nada. A coisa foi esfacelando. E a gente tá 
aguentando o gás, eu, o Aldo, o Raymond Perillat daqui, mais o Victor Petrucci 
de Campinas. E ficamos eu, Luiza e o Aldo tentando acertar as coisas aqui.  
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ANEXO 5 

MARIA ZETILDES LIMA 

Auxiliar de enfermagem, fotógrafa, coordenadora do Grupo Renascer pra Vida, 
funcionária do Hospital Heliópolis. Foi funcionária do CPV, integrou a equipe do 
Hora Extra, e responsável pelo funcionamento da gráfica. Data da entrevista: 
08/05/2015. Local: São Paulo. 

 

 

Eu nasci no sertão do Maranhão, lá em Água Branca, na Fazenda Sítio 
Jardim de Água Branca, interior de Poção de Pedra lá do sertão. Meu pai era o 
dono da terra, mas não era rico. A gente passava uma fome do cão 
[risos].Morei lá até os 19 anos, quando vim para São Paulo, porque a gente 
não tinha o que fazer lá. Eu já tinha terminado o ginásio e já dava aula. Vim 
morar com uma amiga. Mas, eu não tinha noção, só tinha feito o ginásio, 
porque quem tinha feito ginásio naquele tempo parecia que você tinha 
faculdade. E minha amiga dizia assim „Não quero que você trabalhe em 
qualquer coisinha não, quero que você arrume um emprego bom‟ E aí, não 
tinha emprego bom, eu consegui trabalhar na SAADE, era uma metalúrgica. Eu 
já vim direto para a Zona Sul, a gente morou na Vergueiro, ao lado do CPV. 

Eu trabalhava na borracha, na produção. Eu lembro que era muito linda 
a semana das greves gerais, muito interessante aquela multidão, na Avenida 
do Cursino e aquela rua de baixo Assungui, onde havia muitas fábricas. 
Lembro nesse dia que lá vem um rio de gente, e as empresas deixaram a porta 
aberta para a gente. Eles vinham da Arno lá de baixo e assim, era infinito, 
parecia uma enxurrada e eu fiquei toda feliz, a empresa liberou. Mas, também 
não sabia o que era. Diziam que era greve geral. Devia ser acho que 79 já. 
Esse foi o dia em que mataram o Santo Dias.  

A gente saiu daquelas fábricas, tinha mais de dez naquela rua, e quando 
chegamos lá no fim era a hora do lanche, e eu lembro que foi quando eu 
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aprendi a comer pão e mortadela com coca cola. Mas, assim, eu não entendia 
muito, só sei que era muito legal e a gente chamava as pessoas das outras 
fábricas e o pessoal aderia. Na hora que a gente escutou essa conversa „Olha, 
mataram Santo Dias‟, nossa, foi horrível. Parecia que a gente era muito 
familiarizado, engraçado. Quando você tem um envolvimento, acho que a igreja 
fez isso com a gente.  A comunidade de base, a questão política e da prática, a 
teoria e a prática, acho que era muito legal isso. E só sei que foi um 
sentimento. Parecia que tinha sido uma peixeirada em todo mundo „Mataram 
Santo Dias‟, daí todo mundo foi se organizar para ir à Praça da Sé, e de lá para 
o velório do Santo. Então, assim, eu como metalúrgica foi muito marcante. Foi 
uma experiência muito interessante.  

Conheci o CPV, quando fui caçar missa. Porque lá no Maranhão a gente 
tinha comunidade de base, rezava e fazia tudo, a gente fez muito naquele 
sertão. Porque assim, a gente não sabia de igreja politizada, essas coisas, só 
de igreja. Eu tinha sido orientadora, sabia explicar o evangelho, fazia culto. 
Tudo a gente fazia porque não tinha padre. Então, era muito legal, aquela 
educação de jovens, sindicato, a gente era envolvido em tudo. Quando cheguei 
aqui, eu falei „Eu preciso continuar minha vida‟, mas, não sabia o que era 
política. Eu sabia dessa prática da igreja, mas não o que era. A minha irmã era 
mais velha que eu, então, aonde ela ia nós íamos. E meu pai também era 
metido nesse negócio de sindicato. Eu nunca entendi quem era meu pai, mas 
era influente, aposentava as pessoas. Éramos oito irmão se criamos uma 
menina de nove meses que se chamava Daís, que era o nome da revista 
Sétimo Céu [risos]. Quando eu vim para cá, dois irmãos foram para Brasília, 
minha irmã virou freira e foi para Teresina, minha mãe se separou do meu pai e 
ficou com minha outra irmã e essa menina pequena.  

Cheguei na igrejinha do Cristo Operário, frei Romeu e frei Sérgio 
estavam celebrando e no final da missa falei com frei Romeu, contei minha 
história, que estava há um mês em São Paulo e  precisava fazer alguma coisa, 
Aí ele falou: minha filha, aqui a gente tem o grupo de jovens, você pode 
participar. Aos sábados e domingos a gente ia para lá, onde tinha um salão, 
mesa de ping pong. Fui junto com os jovens fazer uma visita para um grupo de 
migrantes lá perto da Praça do Parque Dom Pedro e assim me engajando e 
participando. Um dia o frei Romeu me falou de uma vaga no Centro de Pastoral 
Vergueiro. Nessas alturas do campeonato eu já tinha saído da SAADE, meu 
primeiro emprego, e já estava trabalhando na Arno, porque o sonho de todo 
mundo era trabalhar naquela empresa, era muito chique. E eu tinha feito o 
impossível e o homem me mandou embora com um ano e três meses e esse 
dinheiro eu mandei para mim mãe vir embora para cá. A gente foi morar em um 
cortiço, ali perto da Vergueiro.  

Com três meses de Arno, o frei Romeu me convidou para a vaga de 
trabalho com o mimeógrafo. Que mimeografo? Eu não sabia o que era isso. 
Antes disso, ele tinha me convidado para participar do jornal Hora Extra, que a 
Sueli era jornalista. Eu participei de umas reuniões da redação do jornal. Eles 
me chamaram porque eu fazia parte do grupo de jovens e o frei Romeu queria 
me colocar para que fizesse alguma coisa.  Eu lembro que participava a Sueli, 
Toninho, que era de lá e foi para o Maranhão, que era também meu amigo que 
trabalhou na ARNO. E ai frei Romeu me convidou para trabalhar no CPV, e eu 
fiquei pensando, porque na ARNO a gente ganhava o dobro.  
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No jornal Hora Extra, na verdade, eu participei porque era para escrever 
matéria, mas eu não tinha como escrever. Fui em umas três reuniões, eu 
achava superinteressante, mas ele dizia o que eu tinha que escrever. Mas, eu 
não sabia escrever, não tinha engajamento para isso. Hoje eu tenho muito 
cuidado quando eu faço isso no movimento. Porque aquela experiência, você 
pensa que a pessoa sabe de alguma coisa, não, primeiro você não fala, porque 
você nem tem dúvida, porque você não sabe de coisa nenhuma ([risos]. Não é 
assim? Então, essa história é muito louca, eu vim da comunidade de base lá do 
sertão, em uma cidade grande para fazer uma matéria para o jornal 
metalúrgico de uma entidade... Então, eu achava muito interessante o que as 
pessoas falavam, super legal, mas eu falei não. Esse jornal a gente lia e 
repassava, era uma página frente e verso, bem interessante.  

Sobre a proposta de trabalho feita por frei Romeu fiquei pensando, se eu 
estou do lado da igreja, eu sabia que a igreja era que ajudava a gente. Eu tinha 
mais condição de crescer ficando no CPV que era ligado a igreja do que na 
empresa. Pedir a conta e fiquei no CPV. Era uma equipe muito rica em relação 
à formação política. Porque como eu, que chegava do sertão, consegui manter 
meu sotaque, minhas origens, porque sempre era incentivada a ser eu, a 
Zetildes, não ser paulista. Então, assim, acho que era uma entidade muito 
valiosa, tanto para o trabalhador, quanto para as comunidades.  

Pelo CPV a gente supria a necessidade dos movimentos. Chegava uma 
pessoa „A gente precisa rodar um boletim‟ e sempre papel foi caro, ou, às 
vezes, as pessoas não sabiam fazer material, então tinha o Aldo, a Pina 
sempre disponível para fazer ajudar. E a gente rodava e as pessoas vinham 
pegar. O CPV deu muito incentivo à Associação dos Moradores, porque o Aldo 
estava ligado, Luíza, a Sueli. E tinha o 22 de Agosto, que era do Mentor, e que 
prestava serviço jurídico aos movimentos.  

Por incentivo do Zé Fernandes e da irmã Eni, que tinham a comunidade 
no Parque Bristol, me mudei para o Jardim São Savério, porque eles diziam 
que lá estavam precisando de gente. Comecei a participar do Movimento de 
Saúde do Parque Bristol e fiquei até hoje. Essa comunidade já estava 
construída, mas os padres tinham aquele movimento de esquerda, o Zé 
Fernandes, a irmã Eni, frei Bruno. O próprio frei Romeu, a gente tinha esse 
intercâmbio de muito trabalho.  

Eu lembro que eu e o Aldo brigávamos muito, porque eu achava que 
pelo fato de ser militante tinha o direito de participar das coisas durante o dia 
[risos]. Eu era funcionaria, mas eu achava que eu podia fazer as duas coisas. 
Naquele tempo eu bati muito de frente com o Aldo, porque havia muitas 
assembleias, foi no auge do Movimento de Saúde. E nós do Bristol ia pegar a 
experiência da Zona Leste. O pessoal falava „Zetildes, esta precisando‟ e eu ia 
[risos]. Eu acho que foi ruim, porque eu fui à revelia, mas eu estava sendo 
militante. E eu acho que foi bom o CPV ter me proporcionado [risos], mas para 
o Aldo foi muito difícil, porque ele era meu chefe. E eu não tinha muita clareza 
disso, achava que eu podia ser militante, então eu fazia o papel de militante. Eu 
era topetuda de certa forma, mas hoje eu não faria. Eu não faço no hospital, 
em que eu trabalho hoje. Mas assim, a história do aprendizado do militante a 
gente precisa ter muito cuidado. A convivência, hoje a gente tem outro 
panorama da sociedade né.  

O CPV contribuiu muito, como as oficinas que o Aldo dava, ele era 
jornalista e alertava a gente para fazer nossos próprios boletins. Tinha uma 
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discussão que devia ser na linha do CPV: levar para as comunidades sua 
autonomia, contribuir para a autonomia do seu trabalho. Porque sabia que o 
CPV ia acabar. Acho que o trabalho era sempre isso, para que quando 
acabasse o centro as pessoas não ficassem ao leu e ter condição de cuidar da 
sua entidade, de cuidar do seu movimento. A gente teve muitas oficinas lá, a 
gente chamava as pessoas da Associação União de Moradores do Jardim São 
Savério Parque Bristol, que já era constituído. O movimento se dava também 
através da associação, porque era mais com a igreja. 

As oficinas dispunham de uma máquina de datilografia, áudio, e a gente 
fazia os boletins. Isso já era 1984, 85, por aí. Essas oficinas que o Aldo, Luiza, 
Sueli contribuíram muito com a Associação do Parque Bristol, que tinha grande 
vínculo com o CPV, por conta dos padres como Zé Fernandes, a irmã Eni, que 
viviam lá no centro, até porque eles eram da mesma comunidade de frei 
Romeu, dominicano. A gente aprendeu muita coisa e o CPV estava sempre à 
disposição. O pessoal vinha, pedia material, a Luiza era responsável pelos 
livros e a gente comprava material, levava para a comunidade. Eu acho que 
era muito importante o CPV naquela fase. Eu rodei muito boletim, e era legal 
porque a gente rodava e lia. Eu ficava pensando da nossa importância, da 
minha importância, porque eu fazia os dois papeis [risos] de militante e de 
trabalhadora. O CPV foi uma entidade muito rica em relação à administração 
daquele dinheiro que vinha de fora, com muita transparência, a gente sabia de 
tudo. Foi o melhor lugar que trabalhei, tudo era discutido entre a gente.  

A gente aprendeu à beça isso no movimento. Não me lembro do impacto 
dos materiais nas comunidades, mas a gente fazia as coisas acontecerem, 
motivava o pessoal a ler o boletim que nós mesmos fazíamos, lia o material 
junto, e assim fazia aparecer o trabalho do CPV. Eu lembro da formação da 
Central dos Movimentos Populares, aqueles materiais que a gente fazia do 
Raimundo, do pessoal do Heliópolis, de discutirmos aqueles materiais e, às 
vezes, daqueles encontros, onde se dizia que foram rodados no CPV. 

Eu avalio que as publicações do CPV eram mais ricas para fora, para os 
outros estados do que propriamente para São Paulo. Muita gente do Pará, 
Maranhão, tinha o centro como uma referência muito. E que acompanhava, a 
Luiza aos diversos encontros, escutava o pessoal falar da importância do 
trabalho do CPV e dos materiais de que dispunha – impressos, radionovelas, 
eslaides... 

Na minha comunidade o CPV era bem útil na rodagem dos boletins e 
nem tanto na venda de livros, até porque o Movimento de Saúde tinha como 
referência a Zona Leste. Como eu não era liderança de lá, então, eles deviam 
ter coisas do CEMI, não sei. Hoje eu saí do movimento porque só há o 
conselho, que é constituído para a administração pública, então eu não vejo 
que a minha militância possa construir o movimento. Não existe mais os 
conselhos populares, somente o conselho gestor, que é administrativo. O 
último conselho popular nosso foi de 2007.Eu acho que eles pensam que o 
conselho gestor supre o popular, mas não supre, porque o conselho gestor, por 
exemplo, você é diretora, receptora, então normalmente faz o que a diretora 
quer, o que o posto quer. E você termina, de certa forma, porque eu já 
presenciei isso, indo contra a população. Eu me afastei do movimento popular 
em relação a isso, mas não parei de fazer atividades na comunidade. Nós 
temos um grupo de terceira idade, chamado Reflorescer pra Vida, que a gente 
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fala que é o movimento de saúde envelhecido. Porque essas mulheres são as 
que iam para a Zona Leste, às assembleias, à secretaria. 

Participei de uma reunião no dia 18 de dezembro, onde havia a gente 35 
pessoas para discutir essa situação lá na comunidade e a gente foi 
ridicularizada pelos próprios companheiros do PT, dizendo que a prefeitura 
está melhorando, aquelas coisas loucas de militante. 

Quando eu saí do CPV, fiquei desemprega, eu sempre quis fazer essa 
história da saúde, fui fazer auxiliar de enfermagem. Trabalhei no Hospital 
Ipiranga um ano e oito meses e depois fui para o Heliópolis, onde estou há 19 
anos. Eu sempre fotografei, incentivada pelo frei Sérgio, que era jornalista, e 
ganhei uma máquina de uma comunidade irmã lá da Alemanha, de pois 
comprei uma Pentax. Eu fazia batizado, casamento, associação, tudo quanto é 
coisa, trabalhei com o Aldo uma época com uma revista lá da PUC. Mas, a 
fotografia nunca foi para ganhar dinheiro. Eu ganhei alguma coisa nessa época 
da revista com o Aldo e tal. Eu fotografei muito manifestação, eu tenho todo 
esse material em meus arquivos.  

Eu sempre sonhei em escrever um livro, acho que foi desde o tempo do 
Hora Extra [risos]. Então apresentei a ideia para as mulheres do Reflorescer 
pra Vida de contar a história delas e o pessoal ficou assanhadíssimo. 
Formamos um grupo de 30 pessoas e durante um ano fizemos umas 100 
entrevistas, colocamos em folhas em uma pasta A a Z. Decidimos fazer em 
duas partes sobre a história das mulheres do grupo e sobre a comunidade, 
contamos com a ajuda dos meninos da UNIFESP. Em novembro lançamos o 
livro, na festa do CEU Parque Bristol. É um boneco, porque não foi rodado e 
nem formatado, sobre a história das mulheres do grupo, com direito a uma foto 
da família na sua página. Muitas delas escreveram e mandaram suas histórias. 
Um material que a gente vai trabalhar para que no próximo ano se consolide 
em um livro. 

 Eu não saí do movimento, eu sai desse turbilhão, desse conselho e 
coisa assim. O debate no movimento de saúde, a política dos SUS a gente 
continua. A privatização passou por cima de tudo, o Sistema Único de Saúde 
ele só é o paizão que dá o dinheiro, mas vai para as Organizações Sociais, que 
comem todo o dinheiro que entra e a comunidade receptora não tem o SUS 
que deveria. Com essa história dos médicos de Cuba deu uma melhorada em 
nível do Brasil, só que por outro lado é muito louco. O médico de Cuba ganha 
10 mil reais e o médico do Estado ganha 3 mil. Então, assim, não é que é 
injusto, eu não acompanho essa discussão, mas é muito louco, o cara ganha 
10 mil, mas só 3 é dele, o resto é do Fidel, de Cuba. E o SUS se perde nisso, e 
é aonde a gente sabe que o povo é bem atendido.  

E aí eu fico pensando: poxa, então vamos continuar com a comunidade. 
E a gente termina sendo a borda tanto da igreja, quanto do movimento. Eu 
Zetildes não sou mais ligada a esse Movimento de Saúde, mas, eu sou uma 
militante, sem medo de ser feliz, não saí da raia. Não sou mais militante porque 
não deu certo, não, foram uma grande experiência esses trinta e poucos anos 
que a gente está na militância aqui em São Paulo. Eu acho assim, a 
experiência que a gente tem é para a gente reproduzir nesses jornais, nessas 
revistas para os nossos filhos, é a memória. Cada um de nós, se a gente for 
escrever, é muito lindo isso. A gente era muito maluco. 

Além do grupo Reflorescer, temos o de Tae-kwon-do de artes marciais, 
que eu acho que é por ai. É uma forma das famílias irem. Eu acho que o social 
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com as famílias, com esses velhos, é fundamental. Tem o seu João que toca 
violino, e eles adoram ensinar o que fazem. Um dia desses eu resolvi aprender 
a tocar violino com ele, e ele fica todo apaixonado de poder socializar. Você já 
pensou você velho e ter alguém que queira que você ensine.  

Há três anos a gente resolveu fazer um jornal, lembrando do CPV, e de 
que, enquanto militantes dos movimentos, havíamos prometido não deixar de 
fazer. Juntamos um pessoal e o Ari, que é um jornalista do sindicato, fizemos 
assembleia lá na comunidade e levamos vários nomes e escolhemos 
Mandacaru. Mandacaru é um bicho forte, então ele não morre assim tão fácil. 
O Mandacaru está na sexta edição, mas esse ano a gente não conseguiu 
lançar ainda a próxima edição, porque a gente ficou discutindo que é bom ter 
uma equipe de comunicação e está nesse turbilhão. São quatro páginas, mas 
não conseguimos, não tem o CPV para rodar [risos]. É muito caro, a gente 
manda via internet, via e-mail. Mas, acho bem interessante, porque qual que é 
a ideia? A gente escrever a história da União de Moradores, ter uma equipe, 
mas é muito difícil ter gente para escrever.  

Nessa história do livro, a gente já marcou para fazer pesquisa no acervo 
do CPV que tem material do nosso Movimento de Saúde nosso e da Zona 
Leste. E isso é uma riqueza, quem é que guarda? Nesses dias, a Luiza achou 
a festa do rato. A gente fez uma passeata e um pessoal que gravou uma fita 
com a festa do rato do movimento de saúde, isso é relíquia, isso é história. Na 
minha casa tinha muita coisa, mas a gente não tem condição de guardar. 
Aonde a gente tem um lugar como esse? A gente não tem outro lugar de 
arquivo. Acho que a maior falta que o CPV faz hoje não é nem rodar material, 
mas a questão da documentação do acervo. O que o Lula falou ano passado e 
o que está falando hoje? Nas eleições do ano passado qual eram as 
discussões, o que estão falando? Então, hoje como é que gente avalia isso, a 
gente vai lá pesquisar esse material. Se você perder esses boletins já era. 
Porque são histórias dos pequenos, não dos grandes.  
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ANEXO 6 

RAYMOND PERILLAT 

É suplente do Conselho Fiscal do CPV; presidente da Casa de Solidariedade 
da Região Episcopal da região do Ipiranga; integra a coordenação da Pastoral 
Operária Metropolitana região Ipiranga; militante do Instituto de Intercâmbio, 
Informações, Estudos e Pesquisas (IIEP). Então padre, participou da criação do 
CPV e assinou a sua ata de fundação, foi militante da Oposição Sindical 
Metalúrgica de São Paulo. Data da entrevista: 11/05/2015. Local: São Paulo 
(SP). 

 

 

Antes de chegar aqui em São Paulo, em julho de 1968, terminei os 
estudos de Teologia, na Suíça, na faculdade de Friburgo. Já acompanhava um 
grupo de Ação Católica Operária. Minha congregação era dos Missionários de 
São Francisco de Sales. Não era salesiano, era outro grupo que pegou São 
Francisco de Sales como patrono, ele era um bispo do século XXVII, que tinha 
uma visão humanista extraordinária. E participou muito da conversão do 
calvinismo, que ocupava toda a região de Genebra e uma parte da França. Era 
um sábio. Então, nasceu assim, como um educador, ele é o patrono dos 
jornalistas.  

Na Teologia eu fui convidado a participar como assistente da Ação 
Católica Operária. Havia vários grupo se para mim foi extraordinário como 
experiência de revisão de vida e a carta de relações. Vou te explicar. Uma vez 
por mês todos os padres tinham um momento de formação, a partir do 
aprofundamento de um tema. A carta de relações traziam todos os militantes 
que a gente acompanhava, membros dos grupos de base, com o nome da 
pessoa, aonde ela estava comprometida, na família,  no movimento, na 
comunidade e o que acontecia, no sentido de contribuir para que desse um 
salto e avançasse mais. E para fazer a revisão de vida contávamos com um 
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mestre que me ajudou muito. A gente tem condições de avançar com as 
pessoas se a gente acompanha mais, fazendo conversas. Tentei colocar isso 
na PO.  

Quando terminei os estudos, me escolheram para ficar na formação do 
seminário, eu disse não. Antes de fazer Teologia, na época em que terminei a 
Filosofia, era o tempo da guerra da Argélia. Meus irmãos ficaram dois anos lá 
nessa guerra estúpida. Eu não queria ir para África, na África Central. Então, 
nos primeiros meses, eu entrei na tropa da Marinha, onde tive educação de 
base, nos ensinavam como atirar. Mesmo sendo seminarista, o serviço era 
obrigatório, por um ano e meio, por causa da guerra. Terminei esse curso de 
base, houve exames e tudo isso. Os dois primeiros tinham a possibilidade de 
não ir para a África. Eu sai o primeiro daquela vez, mas o segundo era casado, 
ele não queria ir. Então, trocamos, eu fui para África, Djibuti, um território 
francês na beira do Mar Vermelho, com 40 mil habitantes. Fora da cidade é o 
deserto. É a fronteira com a Somália. Então, lá também foi muito importante o 
contato com o pessoal. Porque, como eu era seminarista, o exército e igreja 
muito juntos. Então, o bispo de lá me pediu para trabalhar na secretaria do 
bispado. Mas, vivendo no exército, dormindo e comendo. Mas, ótimo, não 
queria me desligar dos meus companheiros. Mas, eu tinha a possibilidade de 
não andar com a roupa de militar, de ir às favelas com as freiras [risadas].  

Tive a oportunidade de atender esse povo pobre, povo da miséria, pior 
que o Brasil. A gente ia ao deserto „Tá, tá, tá!‟ com a metralhadora, e tudo isso. 
Bom, mas tem coisa interessante, fomos escolhidos para defender o palácio do 
governador, porque o povo começava a se revoltar com a ocupação francesa. 
Tinha lá uns amigos, a gente disse „Nós vamos dar a vida por causa disso? 
Não.‟ [risadas]. Mas, foi uma experiência muito interessante. Então, me marcou 
muito essa experiência de um ano na África, no Sul da Etiópia. Na África era 
difícil, porque a congregação não tinha locais de trabalho.  

Na Teologia eu estudava com brasileiros e a congregação tinha uma 
atuação aqui no Bosque da Saúde, na Santa Teresinha. Então, eu resolvi vou 
trabalhar com a classe operária de São Paulo, falei com o superior e saí. 
Chegando aqui, eu fiquei na Santa Teresinha, no Bosque da Saúde, encontrei 
o Waldemar Rossi, a Oposição Sindical Metalúrgica que fazia as reuniões 
clandestinas na minha igreja. Então, entrei, chegando aqui me abriu as portas 
para o movimento operário. Tinha o Elias, Vito, tinha mais algumas pessoas. E 
a gente se encontrou e conversamos. Eu já era padre. Então, cheguei aqui na 
paróquia, tive que entrar na rotina dela: casamento, tudo né. Acompanhava a 
juventude. Muita juventude. E já foi no tempo em 1969, Dom Paulo Arns entrou 
em março de 70.  

Então, participando com o Waldemar Rossi e os padres mais atuantes, o 
Carlos de Santo André, tinha aquele que casou de São Mateus. O Carlos era 
um argentino, que trabalhava em Santo André, dos Filhos da Caridade. Era da 
mesma congregação de um padre chamado Bernardo. Então, participei de toda 
a discussão do nascimento da Pastoral Operária nos anos 70 eu acompanhava 
a PO na região Sul. Fui visitar Santos Dias e a Ana, porque eram considerados 
nota 10, participavam da comunidade, tinham uma visão, tudo isso... Fui visitar 
os dois, eles entraram na PO, já estavam no sindicato. Mas, na comunidade, 
ele era ministro da eucaristia, ia celebrar lá na Vila Remo.  

Eu fiquei dois anos na Santa Teresinha, onde tinha quatro padres, e na 
Água Funda tinha um só, o Cosmo, então, eu falei para os irmãos da 
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congregação se podia trabalhar com ele lá, onde havia pelo menos 3000 
operários. Aceitaram, eu fiquei cinco ou seis anos na Água Funda. Não 
trabalhei em fábrica, só na Pastoral. Mas, eu acompanhava os grupos da 
Pastoral Operária aqui na Sul. O nascimento da PO e as consequências da 
repressão. Porque a coordenação da PO foi dispersa, gente preso, tudo isso...  

A gente acompanhava a família dos presos, na medida do possível, 
porque os presos a gente ia visitar de vez em quando. Só que chega um 
momento em 74/75 em que me falavam „Raymond é muito bom participar das 
reuniões da PO, mas por que você não entra na fábrica?”. Comecei a pensar o 
que fazer. E tive a oportunidade de trabalhar meio período em uma fábrica. 
Depois de seis meses me pediram para trabalhar o tempo todo. Eu era 
metalúrgico, entrei e não sabia de nada. Nada, nada, era um bobo. Fiz um 
curso de prevenção de acidentes. Aquela época tinha muito acidente de 
trabalho e o governo exigiu de pessoas mais especializadas para trabalhar, 
para eliminar um pouquinho porque tinha um efeito muito negativo. Então fui 
fazer o curso e lá encontrei um padre casado que me ajudou muito também. 
Entrei na fábrica com esse diploma. Não sabiam que eu era religioso. Mas, eu 
contei depois.  

Na empresa, fui fazer a investigação dos acidentes de trabalho, mas não 
havia condições para isso, eu que levava a pessoa machucada no meu carro, 
levava no ISS, no hospital, senão o pessoal ficava lá. Depois de um ano a 
congregação aceitou. Lá outro padre aceitou também. Porque só na parte da 
tarde estava livre, os primeiros seis meses, senão tinha só sábado e domingo. 
Mas, foi aceito. Até que em 76 minha atuação na empresa se dava muito bem, 
nós conseguimos uma eleição por sessões na fábrica. Eu consegui descobrir 
os elementos mais chaves da sessão e apresentava a importância para 
pessoa. Então, criamos uma CIPA em 76, muito dinâmica. Uma menina se 
machucou no momento do almoço, eu não estava presente, não sei se quebrou 
o dedo. Voltei do almoço, me falaram o que aconteceu. Fui lá e o supervisor já 
tinha mudado toda a situação, fiz toda a pesquisa, fui ao hospital. Porque o 
supervisor falava que ela queria se machucar, porque queria receber uma 
pensão. Eu disse „Não, impossível.‟  

Não queria acreditar, fui no hospital,  conversar com o médico que 
atendeu e  perguntei se a partir da ferida, como ela se machucou, podemos 
dizer que ela quis se machucar? Ele disse „Não, é impossível, é falta de 
proteção‟. Então, pedi as fotos, o raio X. O presidente da CIPA era o dono da 
empresa... Então, chegou para discutir o acidente. Eu tinha que apresentar, 
apresentei. Então, o dono falou „Ela quis se machucar‟. Eu disse „Não.‟ Naquele 
dia eu não tinha o raio X em mãos, não estava pronto. Quando pessoal disse 
isso, não teve condição, todo mundo defendeu. Mas, ele não quis acreditar. 
Dois, três dias depois, fui lá pegar o raio-X, bato no escritório dele com o 
exame. Ele argumentou „Aquilo que eu falei que é a verdade.‟ „Obrigado‟, fui 
embora. Depois peguei férias, viajei para França, pedi 40 dias, quando voltei 
estava na rua.  

Fiquei quatro meses desempregado. Depois fui trabalhar em São 
Caetano, na Brasinca, fábrica de 1.500 mil operários. Ainda nessa função. Lá 
fundamos um grupo de fábrica. A gente fazia reuniões com o Waldemar, ele 
nos ajudava como fazer o trabalho de base. E quando chegou a greve de 79, a 
greve do ABC, no momento da renovação do dissídio, tinha alguns oportunistas 
lá, não respeitaram a decisão do conjunto do sindicato de começar no dia tal e 
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começaram um dia antes. Fiquei indignado, disse „Como vou sair dessa 
situação?‟ Cheguei na fábrica, todo mundo de braços cruzados, eu disse „Eu 
não posso recuar, eu tenho que fazer greve‟ [risadas]. Andei pela fábrica, vi 
todos os companheiros, voltei no escritório, falei para meu colega „Estou de 
greve, não trabalho‟. Bom, entrou a greve a fábrica São Caetano que nunca 
tinha feito e permaneceu paralisada até o fim, os 15 dias de greve, ninguém 
entrou. Fiquei feliz.  

Depois de alguns dias, com a ocupação do sindicato, pelo exército, no 
dia da intervenção a diretoria saiu do prédio e a oposição entrou. Entramos no 
sindicato, tinha 30 ou 40, chegou um vereador, falou para todos nós lá „Se 
alguém quiser sair, é agora, é a oportunidade‟. Para mim, estrangeiro, foi um 
momento de angústia muito grande. „Eu saio ou fico? Eu fico‟. Às 2 da manhã, 
estamos lá e ouvimos um barulho, „O exército tá chegando”. Entrou o DOPS, 
chamou a gente um atrás do outro. Me viram e falaram „Estrangeiro aqui? Entra 
no camburão. Éramos cinco e fomos levados para Santo André, onde juntaram 
São Caetano, Santo André e São Bernardo, os três sindicatos.  

Houve uma nova seleção, mas acho que nós os cinco ficamos e fomos 
levados ao DOPS. Nos jogaram dentro de um carro daquela época, tinha não 
sei, 7 ou 8 no cofre de trás, um em cima do outro, a gente não respirava. Um 
que tinha mais experiência disse „Vamos ficar calmos, vamos respirar, todo 
mundo respira.‟ Senão, você perde a consciência. Chegamos no DOPS todo 
mundo, colocaram todas as lideranças do ABC para se dar a mãos, depois 
entramos, demoraram muito tempo e começaram depois a fazer as fotos, de 
frente, sentado, de tudo isso.  

Depois houve o interrogatório, até que não foi tão ruim assim. Tiramos 
todas as fotos, falaram que eu tinha ido a Osasco participar das reuniões. Eu 
neguei tudo. „E por que está em greve?‟ „Por um salário justo. Temos que ter 
um salário. Está escrito no evangelho‟ Coloquei o evangelho no meio [risos]. 
Todo mundo passava isso, depois chamavam individualmente em uma sala, 
uma tortura psicológica, mas falavam tanta bobagem „Vai fazer a revolução na 
França, o que está fazendo aqui?‟ E aí cada um ficava uma hora, uma hora e 
meia. Depois disso já tinha a pressão. Em 79 foi quando chegou o Figueiredo, 
então já tinha uma abertura maior. À noite liberaram a gente. Me levaram de 
carro em casa, falaram assim „Se você não voltar para fábrica, a gente vai te 
pegar de novo‟. 

 Chegaram na frente da minha casa, dois policiais, ainda bem que minha 
mulher naquele dia ela tinha ido ao DOPS, com advogados. Nessa época já 
era casado, eu casei em 78. Ainda bem, porque eu não podia entrar, com todo 
material que tinha lá dentro. Então, como não tinha ninguém, foram bater na 
porta do vizinho. Quando chegou outra mulher que me conhecia disse „Mas, 
Raimundo o que você está fazendo aqui?‟. Então o motorista fala „Ele está com 
dor de cabeça, ele está meio louco‟. Enquanto conversava eu abri a porta e sai, 
e o povo da rua se juntou. Então, eles se mandaram.  

Na oposição de São Caetano a gente não tinha força para fazer um 
material de comunicação específico. A oposição era tão pequena e ainda havia 
membros do grupo querendo entrar no sindicato, fazer aliança com os pelegos, 
era muito complicado. Então, era mais o material do sindicato que a gente 
usava, do ABC São Bernardo. Eu participei da fundação do CPV, foi em 73 eu 
acho a abertura do CPV. Eu estava na paróquia Santa Teresinha, e eles me 
chamaram, sabendo da minha opção. E também porque eu acompanhava o 
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pessoal que estava na cadeia, e gente participou muito da greve de fome dos 
presos políticos.  

Tinha o frei Betto, um padre que participava muito, o Giulio Vicini, que foi 
preso com a secretária da região Sul, a Yara Spadini, eles foram presos em 71. 
Quando Dom Paulo Evaristo foi visitá-los e viu que os dois foram torturados, 
fez uma declaração, que solicitava que fosse colocada na porta das igrejas, em 
que denunciava a prisão de Yara e Giulio e as torturas. Então, fui visitar os dois 
lá quando estavam na cadeia com mais pessoas da região sul, encontrei o 
Betto lá na cadeia. Eu acho que foi em 71 isso. Então, quando foi o nascimento 
do CPV, então já tinha todo um trabalho, a gente se conhecia muito com os 
dominicanos, estávamos juntos. 

Então, me convidaram para participar da fundação do CPV que surge 
nesse momento do governo Médici, nos anos de chumbo. Eu acompanhei 
muito, eu ficava mais com as famílias dos presos e escondendo o pessoal 
também. Escondia uma semana aqui, uma semana levava, visitava. Cristãos e 
não cristãos, todos, pessoal do PCdoB [risadas].Naqueles anos se fez uma 
reunião da diretoria da UNE clandestina, na igreja, a pedido de um rapaz vinha 
sempre conversar comigo, mas que eu perdi de vista, não sei se ele foi 
assassinado. Eu pensei „E se me pegar, eu queimo todo mundo‟ Eu estava 
sozinho na comunidade da santa Teresinha. Conversei, pensei e pense 
„Vamos‟ Marcamos lá e tudo isso. Naquela manhã, andei não sei quantas 
vezes lá no quarteirão. Já pensou? Era o pessoal da UNE, não tinha só 
metalúrgico, tinha os estudantes, muitos do Partido Comunista. Até fiz um 
casamento de um casal de jovens comunistas [risos].  

Diante disso me chamaram para estar na reunião de fundação do CPV, 
inclusive assinei a ata. Já havia um trabalho de alfabetização com o Giorgio, o 
Rezende, junto com a Sagrada Família. Com essa comunidade fizemos três 
livros de alfabetização. Quando viajei em 73 para a França, me pediram para 
entregar os livros ao Paulo Freire que estava em Genebra.  Eu encontrei o 
Paulo Freire e entreguei o documento de toda a experiência de alfabetização, 
daqui da Sagrada Família. Um material muito bem feito. O trabalho era 
coordenado pela Vera japonesa e pelo Rezende.  

Em uma capela onde eu animava, funcionavam os cursos de Madureza 
e alfabetização de adultos, com a ajuda de jovens voluntários da paróquia 
Santa Teresinha. Até mais tarde o Anízio fez Madureza na Vila Morais. Então, 
estava lá no dia de abertura do CPV. Que eu me lembro foi a alfabetização o 
processo inicial. Eu não tinha toda a visão. Porque veja bem, a gente tinha 
certo medo de se meter, de conhecer muita coisa.  

O arquivo do CPV era mais limitado, era mais em termos de boletins. Eu 
tive mais uma atuação de boletins em porta de fábrica, mas, isso foi mais tarde 
que aconteceu. No início era mais o trabalho com a Oposição Sindical. E 
quando começou em 73, havia greves, na Villares, onde participou o Anízio, 
que foi o grande líder da fábrica de Santo Amaro. Cada dia tinha uma parada, 
mas ninguém sabia quando ia parar, Anízio que batia em um negócio, fazia 
muito barulho e todo mundo parava. Uma greve bonita. Estavam no CPV, na 
época, Sueli, Rezende, ele morreu atropelado. A gente trocava ideia, porque 
eles começaram a pegar as notícias dos jornais, separar os recortes dos 
assuntos que interessavam para a classe trabalhadora. E depois os boletins.  

Quando fui demitido de Santo Amaro, comecei a trabalhar no ABC, em 
São Caetano, depois trabalhei trabalho lá perto da Volkswagen, em São 
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Bernardo. Uma fabrica média de 400/500 funcionários, uma experiência terrível 
de como eles tratavam os operários. Fiquei dois três anos, fui demitido de 
novo. Então, eu participei com o Lula lá no sindicato do ABC e me afastei um 
pouco de São Paulo. Eu voltei porque eu fui demitido, fui trabalhar em 
Diadema. Quando o Anízio foi eleito deputado estadual pelo PT ele queria que 
eu fosse participar do grupo dele, eu disse „Não, não vou sair da fábrica‟. 
Depois houve alguns problemas, o grupo do PT se reuniu disse „Raymond, é 
importante você entrar com o Anízio‟. Então, eu entrei. Fiquei seis meses lá na 
assembleia, não gostei. Então, aqui, me afastei um pouquinho. 

Na noite em que o Santo foi assassinado, resolvemos fazer um boletim, 
a Pastoral Operária tinha que fazer. Então, o Aldo e eu redigimos o texto, na 
igreja da Consolação, mas a gente sofreu, não tinha ideias. Quando chegou o 
Betto ele redigiu o último parágrafo. Bom, eram oito ou dez horas da noite „Nós 
temos que rodar‟. Então fomos ao CPV e rodamos 5.000 boletins, no 
mimeógrafo, que foram distribuídos no dia seguinte, dia do enterro.  

Então no que se refere aos boletins, a gente fazia discussão, tentava 
redigir, depois o Aldo deu uma grande contribuição. Ele tem um jeito de 
escrever bem simples, linguagem do povo, ele ajudou muito na confecção dos 
boletins. Sobretudo por ocasião das greves, quando começou a CUT, em 80. A 
Zetildes cuidava da impressão dos boletins. Houve também muito trabalho com 
a igreja, os boletins Ser da igreja, de Pastoral Operária, o boletim Quinzena,  
que foi um trabalho da Oposição muito interessante para a formação das 
lideranças. Não tem lugar para esse tipo de trabalho hoje, desta forma não. 
Mas, o problema onde está nosso trabalho de base hoje?  

Foi em 87, se eu me lembro bem, houve a greve. No mesmo dia fizemos 
dois boletins, olha nossa capacidade. Distribuímos de manhã, que eu tinha feito 
um boletim, a situação mudou, à tarde fizemos outro, Carlos, Aldo e eu. E a 
gente distribuía na entrada da parte da tarde. Tudo CPV. 

O CPV se tornou o encontro de documentação que vinha de todos os 
lados, de experiências de que cada um deixava do trabalho que estava 
realizando. Contava com uma equipe muito interessante, e era o lugar de 
agitação, de mobilização e organização. Era tanta gente, não sei, eu acho que 
todo mundo caminhava nessa linha, porque senão não entrava, não entrava 
mesmo. Mas, o CPV teve um papel fundamental, de centralizar e divulgar, de 
passar para os outros as informações do que se passava nos movimentos, um 
papel histórico muito importante. Neste momento, sua importância é mais para 
a pesquisa, porque não tem mais recursos.  

Não sou mais vice-presidente do CPV, mudou na última eleição, pedi 
para ser um suplente no fundo da linha [risadas. Sou suplente do conselho 
fiscal do CPV, eu já fui tesoureiro, secretário. Atualmente sou presidente da 
Casa da Solidariedade da Região Episcopal Ipiranga. 
 

 

 

 

 



331 
 

ANEXO 7 

SUELI BOSSAM 

Professora de História aposentada, pesquisadora do Projeto Memória da 
Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, do Instituto de Intercâmbio, 
Informações, Estudos e Pesquisas (IIEP). Foi funcionária do CPV e 
responsável pelo jornal Hora Extra e pelo setor de audiovisual. Data da 
entrevista: 13/05/2015. Local: São Paulo (SP). 

 

Atualmente sou pesquisadora do Projeto Memória do IIEP, Instituto de 
Intercâmbio, Informações e Pesquisas, da Oposição Metalúrgica. O trabalho 
consiste em recuperar a memória da Oposição Sindical, já foi feito um livro. Eu 
era militante nessa época, mais do movimento popular e um pouco também do 
sindical, e achei fundamental recuperar essa memória. Eu ajudei a pesquisar 
no arquivo do Dops. Desde resgatar documentos que eles tinham, depoimentos 
do que o pessoal lembrava desse período. O acervo do CPV, o arquivo do 
Dops, foi feito uma investigação mesmo. Investigação operária desse período. 
Essa história tem que estar no mundo, tudo em que é canto. É um livro 
coletivo, feito por muitas mãos.  

Eu participava de Movimento Popular, da União dos Moradores com a 
Zetildes, depois é que eu fui participar da criação da Associação dos 
Trabalhadores da Região do Ipiranga, junto com o Anízio. Mas, eu já estava no 
CPV. Como funcionária fui registrada no dia 2 de janeiro de 1980, embora eu já 
tivesse alguma participação. Além do movimento popular, na União dos 
Moradores, eu dava curso de Madureza para trabalhadores da Linhas 
Corrente, nos porões da igreja que ficava na Rua do Fico no Ipiranga. A gente 
foi expulso de lá e o CPV nos convidou para dar aulas. A própria igreja 
expulsou, estava precisando utilizar o salão. O Victor Petrucci que chamou a 
gente “Vocês não querem vir pra cá?” “A igreja a gente não quer mais saber 
não, pelo amor de Deus!” [risadas]. “Não, mas essa igreja é diferente, vamos 
lá.” E nós fomos e nos apaixonamos pelo CPV. A igreja que eu estava não 
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tinha nada a ver com os dominicanos. Em um primeiro momento a gente falou 
“Olha, o espaço é bom e tudo, mas vamos ver”.  Na medida que a gente viu...  

Na verdade, eu era muito ingênua, nem sabia direito onde eu estava. Eu 
sabia que era para formar uma oposição para ajudar os trabalhadores. Eu nem 
sabia direito o que era uma oposição, não tinha muita clareza do projeto. Já era 
professora. Eu sabia assim, o sindicato era pelego e era para favorecer a 
criação de um sindicato combatível. Tinha alguma ideia que era pessoal do 
Partido Comunista. Mas, nem sabia direito o que era partido comunista. Sabia 
que era alguma coisa subversiva para época, mas sabia que a gente vivia em 
uma ditadura e era para ser subversivo mesmo. Não tinha muita clareza de 
partido, depois eu fiquei sabendo que era PCdoB. Mas, na época que eu 
estava militando não sabia quem que era, quem que não era. Depois fiquei 
sabendo que o próprio CPV teve um pouco de receio, porque tinha um pessoal 
do PCdoB e da antiga convergência com professores desse curso. Então, eles 
ficaram com um pouco de receio. Em função mesmo da documentação que 
estava lá. O CPV já era um centro de documentação, já existia enquanto centro 
de documentação. 

Nós fomos para lá, o Victor Petrucci e parte do pessoal do CPV 
segurando as pontas. Já com a proposta que a gente conhecesse a Oposição 
Sindical Metalúrgica de São Paulo. E a gente foi e conhecemos o Anizio. 
Começamos a fazer propaganda do curso na Arno para dar aula. Conhecemos 
o CPV e aí a gente se apaixonou e falou “Não, nós vamos ajudar o CPV.” E 
começamos um trabalho voluntário. O que precisasse. Então, eu trabalhava 
durante o dia, dava aula à noite e no final de semana ia lá ajudar. O que 
precisasse a gente ajudava. Separar material, se precisasse fazer limpeza, se 
precisasse fazer relatório do que tem lá para divulgar a outras entidades, o que 
o frei Romeu pedisse a gente fazia. Porque a gente via o potencial do CPV, nós 
víamos o trabalho que fazia. Então, a gente ia. Muito diferente do local anterior 
que a gente estava, onde só usávamos o local.  

No CPV nós começamos ter uma autuação, até que um dia fui 
convidada a trabalhar lá como funcionária. Minha cabeça entrou em pane “O 
que eu faço?”. Eu estava em um lugar que eu trabalhava como secretária, 
ganhava relativamente bem e, trabalhar lá, não sei se vou ou não. Aí eu topei, 
e fui. A ideia era que eu ajudasse a montar a área que recuperasse a 
documentação produzida pelo movimento para redistribuir. Funcionava como 
equipe. O CPV já tinha contato com vários centros de documentação, já 
participava de encontros de documentação do país inteiro. Recebia material e 
já havia uma organização para recolher tudo em número suficiente para 
redistribuir. Isso tinha ficado uma tarefa do CPV em um dos encontros 
nacionais dos centros de documentação. Então, junto com o frei Sérgio, o frei 
Romeu, a gente foi organizando isso. A gente pegava matérias dos centros de 
documentação do país e redistribuía. Arquivava e redistribuía. Daí foi 
aparecendo aquela área de venda de material, pelo preço de custo e das 
despesas que tinham.  

Eu participei desde o começo de um jornalzinho chamado Hora Extra, 
que surgiu, basicamente de uma ideia do Anizio. Ele era da Oposição Sindical, 
e já havia os jornais da própria Oposição. Agora, ele queria um jornal, que 
pegasse mais questões sindicais e populares. Queria um pouco mais de base. 
Então, ele veio falar, falou com frei Romeu, que chamou a gente para levar 
adiante. O Hora Extra funcionou [risadas]. Enquanto funcionou acho que ele foi 
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lido. Eu recebia muita correspondência. Mesmo quando a gente deu aula para 
o pessoal do AA, a gente usava o Hora Extra como instrumento, assim como 
no curso de supletivo que a gente deu lá. O Anízio fazia a definição de pauta, 
eu não tenho muita clareza não. Ele que trazia o conteúdo e o frei Romeu 
propunha, a gente também, dependendo do momento que estava vivendo.  

Todo mundo escrevia, o Aldo, Luiza, frei Romeu, eu, o Anizio. A gente 
tinha preocupação com a linguagem, com a verdade popular, com a história 
popular, com a realidade do povo, com a realidade da luta. Tinha essa 
preocupação da visão de classe e de relatar o que os jornais não relatavam. 
Porque vivendo no período da ditadura, muita coisa que acontecia de luta e 
organização não era divulgado. Não era mesmo. Você tinha massacres e mais 
massacres que ninguém ficava sabendo. E você tinha organização popular que 
ninguém ficava sabendo, você tinha greve, você tinha manifestações. Então, 
era importante isso. Tinha questão de comunicar o que estava acontecendo 
dos movimentos para os movimentos e, ao mesmo tempo, de ter uma 
linguagem acessível. Era essa a preocupação. Contanto que a própria 
Oposição já tinha seu jornal, mas era muito dirigido para as lutas sindicais, para 
as lutas da Oposição. Esse era um pouco mais amplo nos temas, não na 
profundidade das lutas operárias. As lutas das fábricas eram da Oposição.  

Acho que a gente tinha consciência do potencial desse tipo de 
comunicação. Não lembro muito bem agora não. Mas, o período que durou a 
gente tinha muita discussão sobre isso. Eu não lembro de nenhuma teoria da 
comunicação que nos orientava. O Aldo provavelmente trazia essas discussões 
para a gente. O Aldo que era da área, ele provavelmente trazia. Eu lembro que 
o Aldo fazia bastante questionamento. Esse tipo de material conseguia agitar o 
pessoal, tanto é que tinha correspondência, tinha retorno. As cartinhas que a 
gente recebia eram do pessoal de comunidade. Era uma forma de participação. 
A gente lia. Mas, levando-se em conta que você não tinha o que tem hoje, a 
internet, você tem um monte de jornais, você tem outras formas de 
comunicação, você tem rádio, televisão, tem notícia para tudo que é canto. 
Apesar de que é tudo cerceado. Mas, você tem notícias. Antes não tinha, não 
tinha mesmo. Você não sabia o que acontecia. E essa comunicação se 
propunha a isso.  

A gente levava para a reunião de diretoria, ou para os encontros de 
saúde, educação, a gente levava. A gente fazia questão de ler os artigos, 
porque o pessoal do Jardim Savério, por exemplo, tinha muita dificuldade de 
leitura. Não adiantava distribuir em massa lá no bairro, é um público diferente 
do público de fábrica. A gente fazia leitura na roda, assembleia. O material já 
era rodado a tinta.  

No CPV eu tinha isso, de participar dessa área de recolher publicações e 
divulgar produção desse material que partia do próprio movimento ou dos 
centros que estavam ligados a eles. Esse recolhimento era feito através de 
mapeamento desses centros de documentação, grande parte ligado à igreja, já 
com o surgimento dos centros ligados aos movimentos. O pessoal também 
recolhia e enviava para o CPV esses materiais. Tinha uns que o pessoal 
produzia em quantidade para ser redistribuído, ser vendido. E a gente fazia um 
catálogo de publicações e divulgava. E ai o pessoal pedia „Tantas de tal, tantas 
de tal‟. Era uma rede de comunicação fantástica. Fantástica demais.   

O CPV ocupava um lugar de internet hoje. Sinceramente, porque era o 
canal de fluir as informações para dentro do movimento. Então, você tinha em 


