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uma região vários movimentos aglutinados em uma associação, uma oposição 
ou até mesmo no sindicato. Eles recebiam a informação da existência de tais e 
tais publicações. „Olha, existe uma publicação assim.‟ „Como organizar uma 
reunião? Nós estamos com dificuldade. Vamos pedir três exemplares para a 
gente ler?‟ „Vamos. ‟ Ai, como organizar uma reunião, o pessoal tinha esse 
material. O que é uma Oposição Sindical? Ai pedia o material. Essas cartilhas 
eram elaboradas por alguém de algum movimento, pelo conjunto dos 
movimentos espalhados pelo país inteiro. E já produzia em quantidade que 
sabia o local que ia desovar.  

Os movimentos que pegavam o material eram do país inteiro, inclusive 
nos setores rurais. O CPV tem uma gama de materiais do movimento dos 
trabalhadores rurais, que eu não sei se existe em outro canto. Porque o CPV 
recebia, ele era o polo aglutinador disso, receptor e divulgador. Então, o CPV 
recebia de tudo que é canto. Nossa, ele tem um acervo espetacular. Da dó de 
não ter dinheiro nem para pagar a e a luz, é de chorar.  

O frei Romeu participava da elaboração de documentos, ele produziu 
uma apostila A relação igreja e estado. O CPV publicava também o Quinzena, 
que era composta de recortes de jornal, quem esteve muito a frente foi o Aldo. 
O boletim teve um papel muito importante enquanto subsídio de leitura. E o 
Hora Extra, o que eu lembro era isso. Tinha cartilhas, tinha o radio teatro, rádio 
novela. No meu movimento se utilizava a rádio novela. A Incrível história do 
Marta e Raimundo surgiu de lá, da União de Moradores. Eu era privilegiada, 
tinha acesso a tudo isso. Eu era mais ligada a educação, a Zetildes mais ligada 
a saúde. Movimento de educação era luta por creche, luta por escola, 
alfabetização, depois teve o Mova lá, isso mais recente, na época da Erundina. 
Continua até hoje lá. Não continuo no movimento, só participo desse e do 
CEEP – Centro de Educação, Estudos e Pesquisas, que tem origem na 
Oposição Metalúrgica. 

A Oposição começou formar trabalhadores para ingressar na fábrica 
com alguma especialização, principalmente os demitidos de greve. Isso já 
começou em 79, mas, com mais ênfase em 82/83. Com a leva de demitidos há 
necessidade de o pessoal voltar para a fábrica, mas com alguma 
especialidade. Então, era trabalhador formando trabalhador. Montamos uma 
pequena escola, que se expandiu para os bairros, para as regiões. Aí, que teve 
as associações de trabalhadores. Você tinha curso de: eletrônica, interpretação 
de desenho, noções básicas da profissão. Houve a necessidade de máquinas e 
aí o CEEP se juntou na chamada Escola Nova Piratininga, e eu atuei com mais 
ênfase, porque era da educação. 

O CEEP surgiu das cinzas da Escola Nova Piratininga. No último ano do 
governo Erundina foi feito um projeto para a escola, mas quando o Maluf 
entrou, atrasava o pagamento em um período em que a inflação era muito alta. 
A Nova Piratininga ficou com uma dívida muito alta com os professores e teve 
que vender todo seu maquinário. O CEEP surge com essa ideia, com a Nova 
Piratininga, que foi uma experiência de trabalhadores para trabalhadores e que 
não pode morrer. Não pode morrer e tem que ir para rede pública. E com a 
ideia eu estou de corpo e alma. Porque foi onde eu adquiri maior experiência 
na educação. Nós temos que trabalhar, ir aos fóruns de educação discutir essa 
ideia, que não pode separar o fazer do pensar. A profissionalização não é 
secundária, ela é necessária junto com a educação formal.  
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Existia muita procura do material do CPV, tanto é que lá a gente abriu 
uma área de empréstimo. Entre eles, uma radionovela, chamada A incrível 
história de Marta e Raimundo, de dez minutos, gravada em fita cassete. Era 
uma produção do CPV, a partir da tradução e adaptação de um produto que eu 
não me lembro de que entidade latino-americana, para ser trabalhada na União 
de Moradores do Jardim Savério. Teve tanto sucesso que resolvemos 
reproduzir para a distribuição em nível nacional. Resultando em uma fita 
cassete com três radionovelas: A incrível história de Marta e Raimundo; A 
história de uma terra que comprou a guerra e A História de um empresário que 
não subia o salário, uma poesia dramatizada (Operário em construção) e um 
caderninho. Foi incrível, correu o Brasil. Foram reproduzidas milhares de 
cópias e o sucesso foi tamanho que virou filme Acorda Raimundo, acorda. 

Se você ligar a fita cassete do CPV e colocar o filme é o mesmo tom de 
voz, a mesma duração da fala. Principalmente lá no Savério, não era 
exclusividade de lá, mas tinha muita a questão do machismo, como enfrentar 
isso. Teve uma filha dos diretores, ficou grávida, inclusive de um metalúrgico, e 
ele ficou doido da vida, queria até expulsar a filha de casa. Como a gente 
aborda essa questão? Tinha uma menina que estava com a gente lá na União 
de Moradores a Cristiane Tramonte, voluntária do CPV da área de teatro, daí, 
pensamos nessa dramatização, com papeis invertidos. Mas, deu uma 
discussão tão boa, mas tão boa. Mas, essa ideia de papeis invertidos não é 
nova, você sabe disso? Já existe em tudo que é canto. Já existia essa ideia de 
papeis invertidos. Depois foi feito a fita cassete. Inclusive nós gravamos na 
Verbo Divino. Na fita cassete é a Marta que sonha, no filme é o Raimundo, tem 
uma pequena diferença nisso. Pequena e grande. Se é o Raimundo que sonha 
o conteúdo é um, se é a Marta que sonha, o conteúdo é outro. E essa novela 
voltava para a discussão do machismo.  

O CPV dispunha de gavetas com eslaides, que os grupos vinham, 
montavam, a partir de temas variados. „Queremos discutir terceirização. ‟ 
Então, eles faziam um roteiro „Olha, eu quero uma imagem que mostre que o 
trabalhador está desempregado‟ „Ah, então, tem aquele cartaz de tal‟. Então, 
eles faziam um roteiro, pegava os eslaides, levava e devolviam. Tinha os 
conjuntos prontos, que eram produzidos pelo país inteiro também, não era só 
da gente. Do CPV não tinha quase nada, além daquele que eu acabei de citar, 
sobre economia política, por exemplo. Os grupos populares ligavam para 
reservar como nas locadoras de vídeo. E a gente emprestava e o pessoal 
usava nos grupos.  

Agora, a riqueza hoje são os documentos escritos, isso não pode perder 
de jeito nenhum. Assim, tinha toda essa vida, essa vida toda existiu em função 
dos documentos escritos. Foi a partir dos centros de documentação é que 
vieram os outros desdobramentos, se não fossem os documentos impressos 
não teriam os outros. E o que sobrou hoje precisa se preservar os boletins, 
feitos pelos próprios grupos, as cartas, isso não tem outro lugar.  

O CPV não dava apoio aos movimentos sociais, mas sim aos 
movimentos mais locais, como a Oposição que mantinha membros nos bairros, 
participava de tudo do CPV, como o Anizio. Então os militantes utilizavam a 
gráfica, tinham acesso aos materiais, alguns trabalhavam lá. Mas, o CPV não 
era uma estrutura de um ou de outro movimento, ajudava os movimentos 
quando pediam, mas eles não ajudavam todos os movimentos, não tinha 
condição, ele ajudava quem pedia dentro da sua possibilidade, mas vários 
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bairros tinham seu centro. O que ele tinha de específico era isso, ele recolhia, 
guardava material produzido pelo Brasil inteiro, do campo e cidade, do bairro e 
da fábrica. Então, essa especificidade é única, eu não conheço outro que 
tenha.  

Os documentos originais foram para o CPV, não foram todos. O 
problema maior que eu sinto é que se o acervo do CPV vai para uma 
Universidade, vai se perdendo no tempo, fica um projeto para não sei que ano. 
Agora, se tiver o controle da equipe que segurou até agora, eu confio 
inteiramente nela. Eu respeito muito esse pessoal. O CPV é um acervo 
riquíssimo, que não tem em outro canto. O CPV assim, não pode ficar desse 
jeito não. Mas, vamos lá.  

O CPV foi um polo radiador da comunicação e da importância da 
documentação, inclusive dava cursos de como organizar um centro de 
documentação, fortalecendo a questão da memória e da história, junto aos 
movimentos. Junto com outros centros teve um papel fundamental. Cumpriu 
esse papel. E agora quer colocar para o mundo. E existem ferramentas para 
isso, que é a própria internet. Imagina, uma fábrica que não está mais no 
Brasil, está lá na China, na Índia, conhecer sua história de opressão aos 
trabalhadores aqui no Brasil, acessar o arquivo do CPV e ver. Fundamental 
isso. Acho que não dá para deixar em branco não. Tem que segurar. Tem que 
por para nas nuvens, tem que por para o mundo. É esse o papel do CPV hoje. 

No CPV eu fiquei até em 1987, sai antes do CPV acabar, então, eu 
acompanhei pouco essa parte. Acho que com a abertura política essa coisa de 
publicações perdeu um pouco o sentido, porque as próprias entidades já 
conseguiam se organizar. Tinham as próprias livrarias que já produziam, não 
havia tanta repressão, na distribuição. Os próprios movimentos podiam 
produzir. O que ficou foi mesmo a documentação. Mas aí todo o apoio 
financeiro que tinha internacional foi acabando, as próprias entidades 
internacionais de ajuda entendiam que o Brasil não precisava tanto. Há outros 
países com realidade muito mais opressora de fome, de miséria, como os 
africanos ou do Leste Europeu. Então, não adianta, sem dinheiro você não 
mantém um centro. Você mantém algum tipo de trabalho voluntário, mas é 
pequeno. Você não mantém aquela estrutura de centro só com trabalho 
voluntario. Então, acho que tudo isso foi levando à exaustão. Cumpriu o papel, 
outros organismos foram suprindo, não precisa mais de rodar material, não tem 
mais financiamento e vai indo.  
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ANEXO 8 

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). 

 

 

A quem interessa esse material do CPV? Aí, a gente vai cruzar com 
essa questão da informação digital, que é o predominante hoje. Então, mesmo 
em um arquivo grande, estruturado, com verbas garantidas e etc. Como o 
Edgard Leuenroth, ele conserva o material, mas ele aplica uma quantidade 
absurdamente grande de recursos na digitalização. E é claro que como eles 
tem dinheiro, atualmente estão sendo solicitados para receber o material em 
papel. O Edgar era um militante, acho que do PSB, antigo muito antigo. Que 
iniciou esse instituto, que acabou sendo juntado com a UNICAMP. O instituto 
dele é aqui em Campinas. Eles têm uma instalação boa, dentro da 
Universidade.  

O laboratório dele é quase maior que o nosso, de armazenamento de 
material, de higienização e coisa assim. É quase do tamanho do CPV. Eles têm 
uma parte de digitalização, uma parte de organização e depois uma quantidade 
absurdamente grande de espaço de estantes móveis de armazenamento. E 
deles o acervo original que era do próprio Edgard e tem mais uma montanha 
de coisas. Eu vi os mapas manuscritos da Coluna Prestes [risos]só para você 
ter uma ideia. E eles recebem coisas velhas, por exemplo, o acervo do Ibope, 
milhões de pesquisas. Isso nas mãos de sistematizadores dessas pesquisas, 
com orientação é muita coisa. Mas, quem guardaria o acervo do Ibope? [risos], 
o retrato de cada instante da sociedade brasileira.  
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Hoje eu estou no PSOL, na secretaria de Campinas, o que não significa 
absolutamente nada. Porque estou como secretário como uma corrente 
minoritária. A história se repete. O PSOL, você sabe, ele é todinho formado por 
correntes. Então, a corrente é majoritária é majoritária. Nós manda, nós faz, 
nós acontece [risos. A esquerda se reúne em bloco. Minha corrente chama 
Movimento de Esquerda Socialista, é o MES, trotskista, morenista, que vem da 
tradição de Nahuel Moreno da Argentina. Estou aposentado, sou químico de 
formação. Um químico que na hora do vestibular optava por duas coisas muito 
semelhantes, ou fazer química ou fazer história [risos]. Aí, fiz química na 
esperança de um dia fazer história. Nunca fiz [risos]. 

Vamos voltar na origem. Eu te falo previamente da pré-história, antes de 
15 de novembro de 73. Existem duas províncias dos dominicanos. Uma 
francesa e uma italiana. Essa província italiana, tinha um trabalho de periferia 
nos anos anteriores a 73. Não sei te dizer quantos anos. Mas, ela reunia 
algumas pessoas entorno de uma proposta de trabalhar com o povo. E nessa 
província italiana havia alguns militantes do Partido Comunista. Por exemplo, o 
Fernando Prandini, que era casado com uma moça, Alice Yamaguti, uma 
nissei, que fazia química comigo na universidade. Então, eu acho, que no final 
de 72 mais ou menos, ou inicio de 73, ela falou „Olha, você não quer conhecer 
um trabalho de periferia?‟.  

Em 73 dentro da USP a coisa já tinha passado por altos e baixos a todo 
instante. Houve aquele grande ato em 68, o movimento estudantil continuou 
capengando durante um certo tempo do AI-5 e agente falou „Legal, vamos ver‟. 
E eu ainda brinquei com ela „Olha, eu sou ateu. Não tenho nada a ver igreja‟. 
Fomos lá conhecer, foram diversos químicos, muitos deles depois assinam a 
ata de fundação, outros se aproximaram e se afastaram pouco depois e coisa 
assim. A química tinha uma tradição de luta muito grande. Dentro do 
movimento estudantil tinha tido um papel importante no movimento. Tanto de 
puxar militância, como se organizar em partidos e etc.  

Em 68 eu já tinha entrado em um partido comunista, trotskista, 
clandestino evidentemente, que era o Partido Operário Revolucionário 
Trotskista, uma tendência posadista, distinta dessa que eu estou agora [risos]. 
Coisas da vida. Mas, ambas argentinas. E com essas coisas na cabeça, a 
gente foi pra lá. Para ver o que fazia. Quando chegamos lá, a gente encontrou 
uma proposta alinhavada que era de recolher informação disponível, organizar 
essa informação e repassar para o povo entre aspas. Quer dizer, para 
movimentos, para entidades. Esse termo povo a gente usava em sentido 
pejorativo. Quer dizer, quando dizia assim „Vamos trabalhar com o povo‟ quer 
dizer, vamos sair do meio universitário para ir para a periferia. Povo no sentido 
periferia, não exatamente pejorativo, mas era uma forma simples de você falar. 
Ninguém tinha grande formação política, sei lá, nessa época eu conhecia muito 
pouco da teoria marxista. Como continuo conhecendo pouco, mas conhecia 
muito mesmo, até mesmo por conta da própria formação.  

Aí, o que nós fizemos, tinha um dos freis que estavam na organização 
daquela comunidade específica da Vergueiro. E ali essa proposta estava 
embrionária com zilhões de papeis colocados, pilhas e pilhas de jornais, jornais 
da grande imprensa, coisas que tinham sido recolhidas aqui e ali, e eu me senti 
no paraíso. Porque eu tinha sido sempre, desde moleque, um rato de 
documentação. Eu não só aceitei a proposta deles, como entrei com tudo que 
eu conseguia. E ali você tinha um pessoal que frequentava pelo menos uma 
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vez por semana o Vergueiro, então sábado daí para frente era religioso. A 
gente se reunia e a partir dali a gente começou a manualmente tratar da 
documentação.  

O Giorgio Callegari era um comunista padre [risos]. Ou o contrário, um 
padre comunista. Ele era da província italiana dos dominicanos, que era 
próximo ali, no Jardim da Saúde. Então, como é que o Giorgio fazia, primeiro 
que ele tinha uma energia fantástica que contaminava as pessoas. E então, um 
pequeno grupo começou a trabalhar com essa documentação empiricamente 
„Vamos fazer assim, vamos fazer assado‟. Que documentação? Aquilo que 
poderia ter alguma contribuição para a reorganização da sociedade pós-
ditadura. Então, se guardavam discussões políticas, alguns artigos dos 
colunistas da Folha, que ainda era um órgão simpático à esquerda pelo menos. 
Bem diferente do que é hoje. E começamos a fazer isso durante algum tempo.  

Com o passar do tempo, nós tivemos a vinda de um voluntário inglês, 
por aqueles acordos de cooperação, o Cris, Christopher, que era formado em 
organização, não lembro se ele era exatamente bibliotecário, mas ele trazia 
bagagem grande de organização. Lá havia material de militantes, mas não era 
o grosso. Eu acho que o convento lá das Perdizes tinha mais catacumbas para 
guardar que outra coisa. Tem um mito que tem coisas escondidas na capela, e 
outras coisas. Mas, não dá para saber a veracidade disso. E esse militante 
inglês trouxe uma proposta concreta de organização da informação que é a 
que existe hoje. Aquele tipo de classificação, aquele tipo de armazenamento. 
Não que tivesse ficado rigidamente na proposta dele, mas que partiu daquela 
proposta e a partir dai se conseguia trabalhar.  

Voltando um pouquinho atrás, o Giorgio e os dominicanos tinham 
capacidade muito grande de capitação de recursos, da Social Democracia 
europeia, de setores de apoio do Canadá, na Bélgica, na Holanda, na 
Alemanha, nem todos eles católicos, alguns deles de igrejas da reforma, 
luteranas e outras coisas assim. E essa capacidade ele trazia para o Brasil, 
dentro de uma proposta de trabalhar com o povo. E a gente sabe que uma 
parte disso era repassada para ALN. Não me pergunte quanto, nem para 
quem. Então, você tinha uma faixa de clandestinidade, por fora do Vergueiro 
que já vinha transcorrendo e passava por apoio da luta armada, que depois vai 
acabar se refletindo anos depois com os dominicanos que foram presos, 
torturados e aquela coisa toda. Então, tinha uma pré-história ali com a 
participação dele e não sei mais de quem.  

Eles traziam uma experiência muito grande de trabalho popular já bem 
antigo no Rio de Janeiro, com as juventudes, a JEC, a JOC e a JUC. A 
estudantil católica, a operária católica e a universitária católica, com essas 
juventudes. E eles tinham uma capacidade grande de penetração em faixas da 
classe média alta. Então, contavam todos com muita gente pela seriedade 
deles, pela tradição deles. Parte desse dinheiro a gente sabia que ia para a 
ALN e não sei se para outras coisas. E era uma quantidade razoável de 
dinheiro, e o que esse dinheiro afetou o CPV?  

Em pouco tempo o Giorgio começa a ser pressionado pela repressão 
cada vez mais, e ele faz uma viagem para o Peru, depois de 73. Eu não sei se 
foi 74 ou 75. Não foi antes de 73, porque o CPV foi registrado em ata em 15 de 
dezembro de 73. Eu participei dessa reunião, estou eu na primeira ata, eu o 
Giorgio Callegari, mais alguns químicos, o Maurício, a esposa dele, aliás, eu 
não sei se naquele instante ele já era casado. Não sei se naquela ata aparece 
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algum metalúrgico. Porque de 73 a 77/78 foram quatro a cinco anos, que era 
quando o Vergueiro estava bastante imerso na questão metalúrgica. Mas, 
provavelmente, aquele que foi da Pastoral Operaria o Rossi.  

Bom, mas voltando, os dominicanos trazem para o Vergueiro um frade 
do Rio de Janeiro, que era o frei Romeu. Que é quem acaba sendo realmente 
quem vai desenvolver o CPV com a gente.  Por quê? Porque nessa viagem do 
Giorgio pressionado, para o Peru, havia a ameaça de que se ele voltasse para 
o Brasil, certamente seria preso e morto. Então, isso ficava para a gente no 
seguinte, o Giorgio falava em voltar a qualquer custo pra o Brasil. Ele mandava 
nas cartas dizendo que retornaria com nome falso Quer dizer, ele voltaria 
clandestino. E a gente falava „Giorgio, não volta que vão te matar‟. Para a 
gente também tinha ameaça, só que eu era um estudante. Quer dizer, entre 
pegar uma liderança dominicana que já tinha sido presa, já tinha na estrutura, 
portanto o Dops sabia os esquemas dos dominicanos, isso é evidente, muitos 
deles já tinham sido presos. A gente fala „Giorgio, não volta porque vão te 
matar‟. Ele ficou possesso com a gente, ele falava „Olha, vocês não querem 
mais o meu retorno. Vocês estão tomando o CPV‟. Ou qualquer coisa desse 
tipo. E era uma situação desagradável, porque afinal ele que tinha fundado o 
Vergueiro. Ele era o animador e o fundador.  

Quando ele foi para o Peru ficou o Romeu. Imagina ele naquela 
situação, exilado no Peru e não tinha jeito que ele voltasse para o Brasil. Devia 
ser um choque tremendo e fora o seguinte, italiano animado ao extremo e 
explosivo. Bom, como que isso se acalmou, ele acabou retornando, mas não 
ao Vergueiro. Não sei se houve algum acordo entre os dominicanos, não sei, 
ou qualquer coisa assim, mas ele não retornou para o Vergueiro. Ficou de nariz 
virado para gente um monte de tempo, claro. Mas, eu creio que não havia uma 
diferença de pensamento entre Giorgio e Romeu, a única coisa é que frei 
Romeu era mais calmo, mais colocado. Mas, não creio que houvesse algo 
significativo de diferença.  

Esse rompimento, principalmente para mim me custou muito, tanto que 
eu fui ao Peru, fui encontrar com o Giorgio e conversar com ele, e depois assim 
tinha uma mágoa grande com a gente. Aliás, em termos de rachas e essas 
coisas, já vi coisa muito pior. Bom, fato seguinte é que a gente racha com o 
PCB [risos].  Então, o Fernando, a Alice e o outro que estava com ele, esqueço 
o nome. O nome da esposa do Mauricio eu lembrei, Dina, ela era uma cidadã 
americana [risos]. Ficava muito naquela coisa do que fazer em termos de 
abertura e de avanço, então eles tinham uma posição em termos de PCB, um 
tanto mais reformista e a gente tinha uma proposta um tanto mais avançada. 
Nada que isso fosse significativo que fosse levar no dia seguinte pra revolução, 
ou pra coisas qualquer.  

Nesse desgaste a gente acabou rompendo com eles, e eles se retiraram 
do Vergueiro. Então, o que acaba acontecendo é que aquele núcleo de 
formação anterior do Vergueiro desaparece. Pelo menos na figura do Giorgio, 
da Alice e do Fernando. Então, para qualquer efeito era um grupo novo que 
estava iniciando ali. Isso devia ser imagino que por volta de 75, final de 74 
inicio de 75. Olha, a igreja nunca interferiu no nosso trabalho, muito raramente 
vinha alguma observação. O apoio da igreja vinha indiretamente que dava 
liberdade deles atuarem ali. E as condições da igreja em São Paulo também 
eram boas. Em 74 eu não lembro se já era o cardeal Arns. Então, eles tinham 
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liberdade. Eu tinha sido preso já em 68 e fiquei na mesma cela que o Tito, 
saindo preso no congresso de Ibiúna da UNE. Eu tive na mesma cela que ele.  

E naquela época em 68 eles já tinham núcleos de discussão interna 
deles com orientação marxista evidentemente. Então, esse grupo o que ele 
faz? Ele segue rigorosamente aquela proposta inicial, que era a proposta do 
Giorgio. Organiza informação e vamos colocar essa informação a serviço da 
reorganização da sociedade. Quer dizer, dentro de um trabalho da periferia 
prevendo que algum dia aquela ditadura iria acabar.  

Não lembro quando Aldo entrou, e a Luiza. Eu tinha levado algumas 
pessoas para o Vergueiro, a Sueli, por exemplo, entrou pela minha mão. A 
Sueli era secretaria do cursinho aonde eu dava aula, que era da Poli. Ai, com a 
vinda do Aldo a gente ganha uma contribuição bastante grande, nessa área de 
comunicação. Mas, antes que eu perca o fio da meada, volto à questão do 
financiamento, do dinheiro. Qualquer quantidade de dinheiro que eles tinham 
capacidade de receber o Vergueiro tinha mais recursos do que a grande 
maioria dos embriões de organizações que surgiam. Eles tinham mais dinheiro 
que núcleos eclesiais, que grupos operários e outras coisas. E aquele respaldo 
dos dominicanos permitia uma penetração em outras áreas que outros não 
conseguiam.  

Então, muito rapidamente nós tínhamos computador, certo. Porque o 
Edson Fregni da Scopus tinha relacionamento, que eu não sei dizer, com os 
dominicanos. E ele, enquanto dono de uma empresa de computação, 
controlada ferrenhamente pela repressão, ele era um cara de esquerda. Então, 
ele repassou um computador para gente. Era um scopus com uma bancada 
enorme, com grandes discos, mas que já era um computador de pequeno 
porte. E isso evolui para coisas, depois nós tínhamos máquinas impressoras, 
chegamos a ter offset, guilhotina de grande volume, ou seja, nós tínhamos no 
Vergueiro uma pequena gráfica com capacidade.  

O Aldo assume essa gráfica com vontade, com conhecimento e com 
proposta. Então, em um instantinho o CPV tinha condições que os grupos 
operários não tinham. De rapidamente rodar um material, imprimir esse 
material e às 4 horas da manhã estavam em porta de fábrica. Estavam dadas 
as condições, por isso anos depois o movimento de Oposição Sindical junto 
com o Rossi, ele passa a ter o Vergueiro como grande parceiro. Então, aquelas 
pré-eleições todas para a retomada do Sindicato dos Metalúrgicos na mão da 
pelegada evidentemente. A pelegada que eu digo é o PCdoB, que sempre fez 
aquela política de entrismo pacato, entrava nas coisas porque ali que estavam 
os movimentos, mas não avançava em nem uma ou outra proposta de 
alteração mais profunda naquilo que seria a sociedade pós-ditadura.  

A documentação começou a ser mais trabalhada concretamente em 
duas frentes. Primeiro, nós criamos um serviço de distribuição de publicações, 
que no primeiro instante foi assumido por um dos frades da comunidade, o frei 
Calixto. Todos eles já morreram. Frei Calixto era um chileno, um frei chileno de 
esquerda, não muito de esquerda, mas de esquerda, que achou interessante 
que a gente tivesse esse serviço. O que nós fazíamos, imprimíamos um 
pouquinho de material e como a gente tinha dinheiro nós começamos a 
comprar um material de comunidades, grupos de bairros, de igrejas, de 
movimentos embrionários operários. O que era um tremendo repasse de 
dinheiro para eles. 
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A gente comprava todo o material de forma que em um crescente o CPV 
se tornou literalmente o maior distribuidor de publicações populares do Brasil. 
Por quê? Porque eles recolhiam publicações de todos os lugares e redistribuía. 
Então, a gente editava os catálogos de publicações, nós tínhamos computador, 
e imprimia as etiquetas, metia os catálogos em zilhões de envelopes e 
distribuía esses pelo Brasil inteiro. E a partir disso começava a retornar, e 
simultaneamente nós já estávamos participando de reuniões nacionais e 
internacionais. Reuniões nacionais de reorganização de materiais em outros 
locais, a gente levava nossa experiência, reuniões nacionais de comunicação, 
embrionária e outras reuniões. Coisas que a gente fazia sempre respaldadas 
por aquele dinheiro que tinha.  

Todos eram voluntários, por muitos anos, ninguém recebia um tostão. 
Eu era professor. Então, não sei até que ano, não tinha ninguém assalariado 
no Vergueiro. Não sei se por quatro ou cinco anos 77 ou 78, eu realmente não 
lembro, depois começaram a assalariar, porque era uma forma de manter a 
militância com sobrevivência.  

A coisa da devolução de material vem depois de 73. Eu não lembro 
quando foi impresso o primeiro Y Juca Pirama. Não é assinado pelo CPV, mas 
é assumido pelo centro, logo que ele passa a existir. Eu creio que foi a primeira 
publicação significativa do CPV. Agora quando começou a ser distribuído 
imagina o que aconteceu a nível de repressão. Então, contam que parte da 
publicação fica em baixo da capela [risos]. Se é verdade...YJuca Pirama a 
tradução é aquele que deve morrer. Portanto, era uma forma poética ou 
literatizada daquilo que não se podia falar abertamente. Que eles eram um 
bando de assassinos, que eles estavam matando todos que conseguiam e 
coisas desse tipo. Então, aquele que deve morrer é aquele que estava 
militando e que, portanto devia morrer. Esse era um fato constante para gente. 
A gente ia pra Vergueiro e não sabia se saía. Mês após mês, ano após ano, 
certo, esperando um instante que a repressão baixaria ali pra prender todo 
mundo, pra matar. Isso não ocorreu, sorte, sei lá. Eu como ateu não posso falar 
em proteção divina [risos]. 

Agora, voltando na questão do Aldo, ele deu uma contribuição 
excepcional. Primeiro porque ele sabia organizar esse sistema todo de pegar o 
material, imprimir o material e entregava para essa distribuição. Tudo ali no 
Vergueiro, de uma salinha para outra, com estoques e não sei o que. Aquilo ia 
crescendo em volume, em quantidade de vendas, em quantidade de 
distribuição. A gente recebia uma calhamaço de cartas por semana, por uma 
ultra ironia da vida eu sempre fui filatelista, eu ganhava esses envelopes depois 
e eu tenho 20 mil em casa. Isso eu acho que ninguém lembra. Isso aconteceu 
durante muitos anos. Talvez 20 mil seja um pouco de exagero, foi durante 15 
anos mais ou menos isso. Até os próprios envelopes serviriam para mapear 
quem eram as entidades que se relacionavam com o CPV. 

O Aldo desenvolve o setor de impressão, setor de gráfica e a gente 
resolve socializar isso com outros grupos. Então, a gente começa a dar cursos 
de comunicação popular, com a proposta bastante simples e muito concreta. A 
gente ia para o local durante dois ou três dias e iniciava uma discussão de 
comunicação e terminava com aquele grupo editando o boletim. Levava-se o 
mimeografo, ainda os queimadores de estêncil, isso tudo antes da computação 
evidentemente. Isso nós fizemos pelo Brasil todo.  
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Simultaneamente a isso a gente tinha o relacionamento principalmente 
latino-americano com entidades similares, no Chile, no Equador, no México, em 
Porto Rico, Peru um pouco menos, mas com certeza tinha. Em relação a esses 
grandes teóricos, ninguém tinha grande capacidade de absorver grande coisa, 
ai foi importantíssima a participação do Kaplún, em época um pouquinho mais 
organizada, imagino que em 80 e tal, acho que 84 ou 85, ou coisa assim. Que 
aí sim ele traz para gente uma teoria voltada para a comunicação popular, mas 
com embasamento bom. Mas, é claro que no meio tinha gente de outros tipos, 
por exemplo, quem fazia humanas estava muito mais próxima dessa questão 
de comunicação do que um químico como eu. E tinha gente que se aproximava 
e não tinha formação nenhuma, que acabava aprendendo as coisas ali na 
pratica e tudo mais.  

Nós realizamos diversos encontros nacionais de centros de 
documentação, que eram nossos vendedores de publicações para o Vergueiro. 
Nós nos reuníamos nacionalmente, claro que alguns bastante desenvolvidos 
como o pessoal do Rio, alguns setores da Bahia, e aquele monte de grupos de 
base mesmo que tinham publicações, que já produziam seus jornaizinhos e 
etc, todos eles escondidos sobre o guarda chuva da igreja, a exemplo do  
Vergueiro, e discutíamos nacionalmente essa questão da documentação, da 
importância, da socialização, do retorno disso, e o Vergueiro tinha um papel 
assim. 

O Cedi do Rio é anterior ao CPV, eles tinham um trabalho de muita 
qualidade. Eles tinham a sacada de distribuir material e acho que isso foi o 
grande trunfo que não se alterou no Vergueiro, coisa absolutamente 
complicada e difícil de realizar, porque você tem um trabalho sistemático de 
documentação e organização naquelas condições que a gente tinha de inicio 
com trabalho voluntário, depois com trabalho assalariado. E o primeiro instante, 
havia ajuda de custo para as pessoas que trabalhavam direto. E sei lá até que 
ano não recebia absolutamente nada. Eu coordenei a documentação durante 
bastante tempo.  

Não era uma coordenação assim „Você tem que fazer isso, você tem 
que fazer aquilo‟ Não, mas era uma coordenação no sentido de dinamizar, de 
fazer trabalhar. Eu tinha conhecido uma documentalista, que veio se somar 
com a gente. Isso foi um outro fator de sorte. Quando nós ganhamos um 
computador, quem conhecia computação na época? De repente a espoca do 
Scapi também já falecida, a Valquíria, entra e se agrega com a gente. O Scapi 
nunca trabalhou diretamente no Vergueiro. Sendo que a Valquíria veio. Ela 
tinha trabalhado com computação de grande porte. Então, não era que só que 
a gente tinha dinheiro para receber o computador, mas de repente tinha 
conseguido por sorte ou não sei lá o que.  

O CPV evolui para aquilo que não era impresso, ou seja, fitas cassetes, 
eslaides, pequenos filmes. Isso tem um grande avanço com a vinda da Sueli e 
do Fábio, que faleceu. E com isso nós chegamos, olha a petulância do 
Vergueiro, de ter um pequeno estúdio [risos]. Era fantástico, alternativo, 
eficiente, até hoje se usa o Acorda Raimundo. Mas, à medida que a repressão 
vai diminuindo o dinheiro também vai diminuindo porque aquelas entidades 
europeias falam „Olha, a gente financia a América Latina, mas nós estamos 
querendo financiar outros locais mais carentes agora, que estão precisando 
mais. Por exemplo, a África‟. Então, começa a declinar a entrada de dinheiro.  
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Quando começa a declinar, você começa e ter problema de quantidade 
de gente, uma grande sacada que salvou o Vergueiro até agora foi a compra 
da sede. Se não tivesse comprado a sede aquele acervo literalmente não 
existiria mais. Não teria tido local para guardar. Uma coisa é você apertar o 
cinto, diminuir pessoas, diminuir salário e etc. Então, eu acompanhei bem isso 
ai somente até 88. E em 88 resolvi fazer umas outras coisas e nunca mais 
voltei regularmente para o Vergueiro. Naquela época tinha começado a 
declinar, mas já tinha indícios.  

Agora a coisa vai piorando nos anos 90. Então, essas entidades que 
financiavam à mão cheia, passam a ter outra prioridade. Um outro fator é que a 
igreja começa se alterar um pouco, em um determinado instante Dom Paulo 
falou pra gente „Olha, vê o um jeito de tirar o nome Pastoral do Vergueiro‟. Por 
quê? Porque nunca tinha sido pastoral. Então, de certa forma havia um peso 
por parte de igreja de considerar algumas coisas do jeito que estavam 
acontecendo. Foi um pedido, vamos dizer assim, enfático [risos], mas Dom 
Paulo continuava apoiando, a gente tinha ótimo relacionamento com ele. Uma 
das razões era que eu, o Fernando e o Romeu fizemos uma série de livros 
sobre as relações da Igreja e Estado nos governos militares. Tínhamos feito 
todo aquele mapeamento, esse material tinha sido muito bem recebido e ainda 
dava um respaldo para gente.  

A igreja nunca controlou a gente, controle ideológico, claro que ela tinha 
controle de local, de dinheiro e essa coisa toda. Mas, mesmo quando teve esse 
embate bem antigo, eles não falaram „Caiam fora daqui‟ certo. O setor mais 
centro, que era representado pelo Calixto Valverde, esse chileno, bem que eles 
tentaram fazer isso, em determinado instante, ele e um deputado pelo PT por 
muito tempo, um advogado, eu esqueci o nome. Eles são eleitos por causa 
disso, eles usavam o espaço do Vergueiro, vinham ali, faziam plantão de 
atendimento jurídico da periferia e depois eram eleitos pelo partido.  

Então, havia uma certa disputa e a gente falava pra eles „Olha, não tem 
problema nenhum de disputar. Só que o financiamento que nós ganhamos é 
para essa proposta. Se você ganharem a entidade nós vamos comunicar aos 
financiadores que nós estamos saindo e que não tem mais garantia da 
aplicação do dinheiro frente aquele planejamento do Vergueiro‟. „Vocês são uns 
traidores, não sei o que, aparelharam o Vergueiro`. Era o embate do que fazer 
com essa proposta. Porque sempre tinha os dois posicionamentos. Um mais 
pendente para centro esquerda e um mais pendente para esquerda esquerda. 
Poucas vezes houve enfrentamentos mais frontais.  

Em determinado instante em pré PT, nos anos 78, a gente tinha 
unanimidade de apoio para o Rossi e Anizio, para aquele grupo que estava 
ligado. Mas, já começava haver algumas divergências entre eles próprios. 
Entre como organizar, apesar de que eles tinham bastante unidade de ação. 
Então quando o MOMSP surge, ele surge com total apoio e participação do 
Vergueiro, com pessoas que eram do Vergueiro e do MOMSP, 
simultaneamente. É claro que com o desenvolvimento político começa a existir 
alguns atritos também nessa área. Então, algumas pessoas „Não, vamos fazer 
assim, não, vamos fazer assado‟ ou de falar assim „Poxa, aqui tem dinheiro, é 
uma entidade que renova a diretoria o tempo todo, nós podemos concorrer a 
diretoria, nós somos sócios, nós temos direito e tudo mais‟. Só que a gente 
falava que o dinheiro que existe é para esse plano de trabalho. „Então, tudo 
bem vocês assumem, mas nós vamos comunicar as entidades de 
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financiamento a alteração de plano, proposta e etc, fazer os relatórios e 
prestação de contas e tudo mais ‟. Então, isso tem alguns resquícios que 
duram até hoje [risos]. Nós não éramos os donos da verdade, tínhamos uma 
forma de trabalhar e trabalhávamos daquele jeito.  Quem achasse que devia 
concorrer que concorresse. Não havia nenhum impedimento legal que 
assumissem o Vergueiro.  

O CPV começa a perder capacidade de sustentação de militância 
assalariada. Depois outras coisas estavam acontecendo. Por exemplo, dentro 
dos grupos operários, grupos de trabalhadores mesmo de produção, o 
Vergueiro tinha participado mesmo da reconquista de diversos sindicatos em 
São Paulo, aqui em Campinas, em outras localidades. Em muitas categorias. E 
esses sindicatos passavam a ter vida própria, já passavam a não depender de 
boletim, porque eles passavam a ter uma estrutura tão boa ou maior que 
aquela da gente.  

O único sindicato que ficou atravessado na garganta foi o Metalúrgico de 
São Paulo. Então, o único grupo que se mantinha realmente próximo do CPV 
era o MOMSP por contingências ainda de proximidade. Com o partido 
começou acontecer a mesma coisa. Com grupo de trabalhadores era mais 
restrito, porque os grupos populares eram muito maiores do que eles, pelo 
menos aqueles que tinham contato com a gente, dentro do PCB, do PCdoB. Ai 
é questão de história deles. Mas, para gente o volume de aproximação era 
muito mais com os grupos populares.  

Agora, especificamente a Oposição Sindical Metalúrgica, que se 
organiza sei lá desde que ano, mas que vai até às vésperas da fundação do 
PT, mantinha uma proximidade muito grande com a gente. Que se estende 
mesmo depois da fundação do partido na reconquista do sindicato. Nós 
participamos praticamente de todas as eleições do MOMSP para a retomada 
dos metalúrgicos. Na CUT, eu pessoalmente e, portanto o Vergueiro, 
organizamos a documentação do primeiro, segundo, terceiro e quarto 
congresso da CUT. Organizar documentação significava o que? Disponibilizar 
e recolher tudo o que estava lá. O Vergueiro era o grande sugador, por isso 
nós temos esse acervo maravilhoso. Porque não se jogava fora absolutamente 
nada. Desde uma simples filipeta até uma documentação. Então, os jornais, os 
boletins, as chamadas, os convites, tudo, absolutamente tudo. Que é riqueza 
toda.  

E um pouco disso se reproduz também na estrutura do partido. A gente 
passa a apoiar o PT, desde antes da fundação, desde quando o Anizio falava 
para gente „Olha, a questão do Partido do Trabalhador ainda não esta colocada 
para gente‟. No meio da intelectualidade o PT já estava sendo discutido por 
todos aqueles fundadores fora do movimento operário, mas com outro tipo de 
formação. Já discutíamos a formação do Partido dos Trabalhadores. A 
Convergência Socialista já estava solta trabalhando pela fundação do partido. 
E isso também tem certo reflexo no Vergueiro, na medida em que o partido se 
aparelha e tem as condições, a solicitação do Vergueiro é diminuída.  

As próprias comunidades eclesiais de base começam a minguar, a ponto 
de hoje 2015 o que existe delas? Então, embora ainda refaça a Teologia da 
Libertação na cabeça de muita gente, o país estava se modificando. Então, não 
é só que a militância ficava complicada, o financiamento para as comunidades, 
o financiamento dos demais centros também começava a minguar, não era um 
problema nosso, evidentemente. Ele passava a ser um problema geral.  
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A gente contribuía para comunicação das comunidades como formação, 
tanto que com a Sueli e com o Fábio isso servia, tanto que a gente reproduzia. 
Sempre aquela ideia „Eles não tem condições‟ e a gente reproduzia. Aquelas 
coisas de eslaides no papel manteiga, papel vegetal. O estúdio de gravação. 
As fitas cassetes em quantidade e etc.  

Eu fiquei no CPV até 88. Exatamente até julho de 88. Calhou de ter um 
tempo que eu estive pouquíssimo. Eu fui para Portugal, depois retornei no ano 
seguinte por opção e tudo. E a hora que eu falei „Bom, agora eu volto para o 
Vergueiro‟ tinha problema de financiamento. Ou seja, a minha saída tinha 
liberado o Vergueiro de gastos. Naquela época eu recebia, não sei lá quanto. 
Bom, eu era professor, dava aula em faculdade, cursinho e escola. Eu ganhava 
muito bem na época.  

À medida que o sindicato se constituiu essa documentação não tinha 
interesse para eles. Para que saber o que aconteceu na greve de mil 
novecentos e bolinha?  Sendo que a preocupação é ter o jornal pronto hoje 
para estar na porta da fábrica, quando eles ainda faziam isso. Atualmente nem 
isso não fazem. Então, a própria dinâmica do movimento de trabalhadores se 
altera profundamente. E isso claro vai ter reflexo no Vergueiro. Que passa a 
não ser mais solicitado na produção, que continua a recolher o material que 
eles reproduzem já no sindicato reconquistado, certo, que arquiva direitinho 
isso aí, mas que para eles já tem um interesse bem menor.  

Com o passar dos anos isso não era mais material de luta, era material 
histórico. Acho que esse é também um fato importante. Não é um material do 
dia a dia para luta, é um material histórico como nós chegamos a esse ponto 
da luta sindical e outras coisas assim. Mesma coisa com os partidos, a gente 
participava, eu consegui fazer uma coisa inédita, eu trabalhei com o partido 
sem me filiar, eu falei „Não vou fazer vida partidária, isso não é pra mim‟. Então, 
nós trabalhamos com o Vergueiro, nós demos apoio para a formação, para a 
consolidação, e não para vida partidária. Sei lá se alguns se filiaram anos 
depois, eu não. E depois que eu saí do Vergueiro e eu voltei, que eu não tinha 
mais espaço, eu não deixei de trabalhar com documentação. Eu fui trabalhar 
no Instituto Polis. Então, a partir daí a minha vivência é muito com 
documentação e informação.  

Eu não tenho muita condição de responder se a falta de interesse pela 
memória e informação é só nossa. O que chama a militância? O que chama 
militância é ação, no primeiro instante. Hoje no partido e na corrente nós temos 
exatamente essa discussão da necessidade de informação. E eu costumo dizer 
para eles „Nós temos um tripé, um tripé relacionado com a participação‟. E 
ainda brinco com eles „Todos vocês tem uma participação, ou em movimento 
estudantil, ou em movimento da categoria, todos tem participação‟. Uma 
preocupação com a formação que vai dar subsídios para essa sua participação 
e com a sua participação e formação você vai ao nível de organização. De 
organização do partido, de organização da corrente.  

Essa, atualmente em 2015, continua sendo uma luta para que isso 
aconteça. Continua sendo problemático. Por quê? Porque a participação toma 
uma quantidade enorme do tempo, porque a organização implica em um 
envolvimento maior seu com o partido e com a corrente, porque a formação 
você não faz de uma hora para outra, mas a gente puxa gente se fazendo 
atividade de formação, aonde a gente estuda embasamento teórico e vai dar as 
condições de atuação. Mas, a formação do que? A formação de coisas 
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práticas, como a comunicação, então não tinha a formação teórica. E nem teria 
sentido o Vergueiro ser. 

Em 88 o Paulo Freire convidava a gente para atividades conjuntas. Até 
outro dia eu coloquei brincando na minha página do facebook só para provocar, 
a carta convite do Paulo para gente, assinada por ele [risos], que eu tenho até 
hoje, claro, não vou me desfazer disso. Convidando para cursos que não eram 
exatamente dirigidos para a base, mas para quadros intermediários, ou 
quadros maiores e etc, de discussão do método dele da conscientização, do 
avanço disso e tudo mais né. Mas, o gás começa a terminar pela mudança de 
situação, você quer ver uma coisa que era fundamental na época, existiam 
muito menos tons de cinza entre o branco e o preto, hoje entre o branco e preto 
você tem infinitos tons de cinza. É muito mais difícil de você gerenciar. 

 E é claro que você estava em um ascenso, eu nunca parei de militar. 
Nunca. Eu posso imaginar o meu início de militância em 62. Quer dizer, vão pra 
53 anos. Que de uma forma ou de outra eu estive sempre militando. Desde o 
Movimento Estudantil Escolarista até hoje. Na igreja nunca estive militando. Eu 
entrei na igreja como ateu e sai como ateu. E foi a primeira coisa que falei pra 
eles „Eu não sou católico. Eu sou ateu‟ Sabe o que eles me responderam? 
[risos] „Nós lemos os mesmos livros que você‟. E se não fosse com um grupo 
progressista, dominicano de esquerda e etc, eu também não teria me 
aproximado. Minha vida teria sido outra. Nossa formação em 73 era muito 
rastaquera. Muito provavelmente em 73 eu não tinha lido nem O Capital [risos]. 
Muito provavelmente. A gente vinha da prática do movimento e no meu caso 
específico da pequena militância naquele partido.  

Eu não dependia do Vergueiro para viver. E depois a vida inteirinha eu 
sofri de uma praga, que olha, eu esteja no lugar que eu estiver se eu abrir a 
boca eu acabo sendo convidado pra alguma coisa. É uma praga isso. E 
participar é o seguinte, você não quer, mas você vira coordenador, você vira 
diretor, você vira não sei o que, não sei o que lá. Então, eu no Vergueiro, um 
químico, de repente era o coordenador de toda parte de documentação. Fui pro 
Vergueiro, era um químico.  

O acervo do CPV histórico. Por que ele é importante? Porque ele retrata 
aquele período da história popular sindical partidária que começa aqui e vai até 
aqui. Vergueiro final dos anos 70 aos anos 90. Eu não jogaria fora, eu morreria 
antes de jogar aquele acervo fora. Ele tem que ser todo digitalizado, o que 
atualmente é possível e ter um lugar para depósito, com acesso. Eu também 
me sentiria mal se ele fosse simplesmente encaixotado e você não acessasse 
mais. Agora, ele é importante para pesquisas, quanta pesquisa já foi provocada 
pela existência dele. Sei lá, não sei se você sabe o numero de teses que tem 
baseados no Vergueiro, mas eu arriscaria dizer que tem uma meia dúzia. 
Porque ele retrata aquele período, consegue fornecer subsídios para aquele 
período ou isso que você está fazendo. Pegar historicamente com as pessoas 
que viveram aquela experiência. 
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ANEXO 9 

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). 

 

 

Hoje eu estou aposentado, por idade, pelos percalços todos, políticos e 
ideológicos, repressão e confrontos com a própria esquerda, por conta da 
minha visão de esquerda do Brasil, movimento sindical e tal, eu me aposentei 
por idade, com um salário e meio. Eu sobrevivo basicamente com isso, e ao 
mesmo tempo com a atividade atual, que estou me dedicando, que é 
reconstituição de acervos históricos do movimento de trabalhadores. Que é 
Oposição Sindical, sindicatos, movimento popular do campo e da cidade, e 
assim por diante.  

Bom, eu já fui professor universitário também, durante 15 anos, de 
cultura brasileira, sociologia cultural e metodologia cientifica, eu sempre 
trabalhei nessas três áreas. E sempre ao lado do trabalho profissional 
enquanto professor universitário, tanto eu, quanto a Iara, minha mulher, 
tínhamos sempre a preocupação de recuperar, resgatar, juntando um material 
dos movimentos. Portanto, a nossa experiência nesse campo é desde 40 anos 
vai. E a gente utilizava isso muito a documentação acoplada à formação 
política e ideológica, no movimento sindical, popular e assim por diante. 
Praticamente a gente não usava texto acadêmico, nós usávamos imagens, e 
quando eu falo imagens são fotos, cartazes, panfletos, boletins, fotografias. 
Produzimos vários tipos de cartazes, dependendo da temática.  

Fui um dos responsáveis de assessorar a criação da CUT, que hoje, na 
minha avaliação, das dez centrais sindicais não tem nenhuma diferença, da 
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qual fui expulso por uma razão ideológica. Tanto eu quando minha 
companheira Yara fomos demitidos, para mim significou uma expulsão política. 
Então, sempre a gente juntava o nosso trabalho universitário, enquanto 
sobrevivência e, ao mesmo tempo, a assessoria e motivação ao nível popular, 
sindical, oposições sindicais. Não somente assessoria geral, mas também a 
formas de organizações aos movimentos, formação especialmente, cursos, 
seminários de um dia dois dias, uma semana até de curso de formação. Eu fui 
até assessor do Sindicato de São Bernardo do Campo, em 81/82/83, depois o 
pessoal me liberou para assessorar a direção e a executiva nacional da CUT.  

Então, eu fui pra lá e ajudei a organizar a CUT em nível nacional. Seja 
os congressos de 83 que foi a fundação, a fundação foi em 84 no ABC, em 
86/88 no Rio. Daí em 89 de fato houve a demissão da CUT, a gente estava 
trabalhando na CUT estadual de São Paulo, porque eu passei da CUT nacional 
para a estadual para implementar a formação política ideológica em nível do 
sindicato. A gente fez todo um trabalho, pouco tempo aliás, durante 3 anos, foi 
85/86/87 basicamente. Foi em 86, 87 e um pedaço de 88 e a gente foi demitido 
em 89. Mas, na CUT estadual foi especialmente montar, executar, trabalhar 
com a equipe, nós éramos em cinco pessoas contratadas pela CUT estadual, 
para montar e executar cursos de formação ao nível de estado todo. E não foi 
só em nível de estado, porque nós estivemos também em vários outros 
estados ajudando a implementar a formação.  

Bom, aqui no ABC eu ajudei praticamente em todos os sindicatos. 
Rodoviários, por exemplo, a gente montou cursos de formação. Nos Químicos 
aqui em Santo André na época da intervenção inclusive aqui, eu acompanhei 
todo o processo a intervenção, organização do pelego, do interventor aqui, a 
montagem das chapas, a discussão política e tal. No interior a gente 
acompanhou especialmente tanto eu quanto a Iara, a gente acompanhou o 
sindicato dos metalúrgicos de Salto, de Itu, Sorocaba, que eu me lembro. 
Várias oposições no interior, Aliás, uma das minhas especialidades foi de 70 e 
uns quebrados, que eu trabalhei também na FASE e, depois montamos o 13 de 
Maio porque a FASE demitiu todo a equipe aqui de São Paulo, a nossa equipe 
foi totalmente demitida, não lembro exatamente o ano que foi. Ai a gente 
montou o 13 de Maio, que foi uma consequência da demissão e continuidade 
de um trabalho que a gente já vinha fazendo em nível de São Paulo, nacional e 
assim por diante. E especialmente em nível das oposições sindicais. 

Assessorar as oposições sindicais era basicamente organizar, montar, 
quando era um processo eleitoral, montar a organização eleitoral. Era isso, o 
processo eleitoral que era uma dura batalha. E a gente ajudou muito isso. A 
gente se especializou a tal ponto de que quando fomos para a CUT estadual na 
política sindical que passou a ser responsabilidade da secretaria da política 
sindical, teve toda uma experiência acumulada em nível de assessoria de 
ajudar as oposições sindicais. Que é totalmente diferente de hoje, não dá para 
dizer que existem hoje oposições sindicais, o que existe são as disputas entre 
a Força Sindical, CUT, CGT, e assim por diante Conlutas, uma disputa de 
espaços sindicais. Aquela perspectiva de oposições sindicais praticamente, na 
minha avaliação, desapareceu.  

Eu conheci o CPV desde a origem, desde quando estava na Vergueiro. 
Na época da ditadura inclusive eu fiquei de plantão, eu e um chileno, junto com 
frei Romeu, que foi um dos fundadores e acompanhou depois durante grande 
período, já é falecido. Na época eu era dominicano, era Frei Valdo. Eu fui 
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expulso em cinco denominações religiosas, eu sou um demitido permanente 
político ideológico. Eu acho ótimo isso, sou um rebelde e continuo sendo e 
quem se acomoda morre, não é isso? E na época eu era dominicano e já tinha 
saído dos franciscanos no Rio Grande do Sul, também fui demitido. Consegui 
fazer a faculdade no Rio Grande do Sul, me formei em Filosofia. Depois eu vim 
para São Paulo fazer pós-graduação na área de Sociologia, fiz pós-graduação 
na USP. Mas, já trabalhava profissionalmente como professor de metodologia 
científica e, ao mesmo tempo fiz minha pós-graduação, nos anos 69, 70, ou 71. 
Não conclui, fiz todos os créditos, mas não defendi tese, porque estava 
fazendo uma pesquisa lá em Mato Grosso do Sul e Rondônia pelo INEP: 
Características básicas para a estruturação da educação fundamental. Que 
não tinha nada nessa época dos anos 70.  

Eu não era padre, eu era aquilo que o pessoal chamava diácono. E 
depois de fato, a nossa tese tinha alguns dominicanos mais jovens na época - 
hoje já não são mais tão jovens assim – a gente achava que tinha que 
desmontar aquele convento, nossa base era isso, éramos uns sete ou oito só 
fazíamos Teologia. Desmontar o esquema de conventos, e ir a cada bairro dois 
ou três dominicanos, a nossa tese foi essa, mas ela não venceu, ficou lá no 
convento e tal. Então, a gente se dispersou e cada um foi para um canto. O 
convento era em Perdizes. E o CPV era um braço dos dominicanos de 
Perdizes e lá que nasceu o CPV em 72.  

As primeiras articulações foram em 72. Eu acompanhei um pouco, mas 
não foi longe meu conhecimento. Então, nós fomos muitas vezes lá na 
Vergueiro, eu meu companheiro que já morreu também, era dominicano, mas 
depois saiu. Nós íamos lá, acho que foi em 69 ou 70, que não existia ainda o 
CPV, mas tinha uma casinha pequena e uma biblioteca e documentação do 
movimento popular, mas não como característica do CPV. O CPV foi em 72, 73 
para frente. Então, a gente ia mais para guarda mesmo, porque teve a 
experiência da Unilabor lá no CPV, que era uma experiência autogestionária de 
vários militantes de esquerda, mas que depois afundou. E o CPV, de fato, foi 
em 72. Mas, até 72, nós íamos lá periodicamente para preservar, porque como 
o convento dos dominicanos foi tomado quando o Fleury entrou, com 
metralhadora e essas coisas todas e, acabou prendendo o pessoal dos 
dominicanos, a gente sabia que certamente o local do CPV podia ocorrer isso. 

Eu peguei, de fato, o CPV em outro momento histórico, na época em 
que a gente estava batalhando com as oposições sindicais. O CPV já estava 
estruturado, já havia o centro de documentação, tinha a FASE, o CEDI, 
CEDEC, enfim, tinha um monte de entidades em nível de Brasil, que fazia essa 
função de assessoria a movimentos populares sindicais e oposições 
especialmente. E que, ao mesmo tempo, uma das áreas era ir juntando, 
recolhendo, e sistematizando e guardando material histórico. E na época foi 
toda uma discussão inclusive com as chamadas entidades de apoio, que 
tinham umas 20 pelo Brasil a fora e cada uma tinha uma especialidade. Mas, 
eram politicamente todas afinadas em nível nacional e o CPV foi escolhido para 
ser uma das entidades que tinha como tarefa fundamental recolher o material 
do movimento popular e sindical. Não só do Brasil, mas da América Latina 
também. Então, o que se dava nos movimentos sindicais, oposição e todos os 
movimentos que apareciam naquela época. 

O CPV já morreu há 20 anos, na minha avaliação, ele morreu de fato 
nos anos 90 e poucos. Teve um período de 70 a 90, depois passou a ser um 
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cadáver.  Em 87 eu escrevi um artigo assim “Entidades de apoio, até quando?”, 
descendo um cacete mesmo, dizendo “Olha, gente, as entidades de apoio já 
estão morrendo, porque basicamente os movimentos no Brasil, os movimentos 
sociais populares, seja partidos políticos, centrais sindicais, sejam oposições 
sindicais, sindicatos combativos, sejam entidades do movimento popular, 
estavam nascendo e crescendo e essas entidades de apoio que sempre foram 
guarda chuva para esses movimentos não tinham mais sentido político”. E o 
pessoal desceu o cacete nesse artigo, que eu escrevi quando a CUT já estava 
fundada. Não tinha mais sentido as entidades de apoios desenvolverem uma 
atividade, que historicamente é de responsabilidade dos movimentos 
populares. Então, essa foi a tese em ocasião, foi em 87.  

Eu lembro que teve uma plenária no CPV para discutir o artigo, que foi 
censurado e não publicado no boletim mensal do CPV, que não recordo o 
nome. Mas, foi permitida a publicação de um texto do Pedro Pontual, 
contestando meu todo meu artigo. Ou seja, foi um censura dentro. Do CPV, o 
que a gente sempre condenou. Até hoje eu cobro do CPV. Não tenho mágoa 
nenhuma.  

Aliás, eu sou um dos únicos que estou lá fazendo a reconstituição 
histórica do CPV. Se eu fosse levar a sério as rinchas e discordâncias eu teria 
mandado tudo para... Só que daquela época para cá 87, 97, 2007 e daqui a 
pouco são 25 anos que na minha avaliação estava claro que CPV e outras 
entidades como FASE, CEPIS, CEDEC, 13 de Maio, que eu mesmo fui 
presidente, eu me retirei naquela época em 87, porque achava que já esgotou 
a perspectiva das entidades de apoio.  

Então, de fato, o CPV foi muito utilizado porque ele centralizou a 
documentação no Brasil. Ali você tudo acha, são folhetos, boletins, cartazes, 
adesivos e tal. Textos e uma parafernália que você possa imaginar dos 
movimentos do campo e da cidade eles iam e pousavam lá. Eles criaram todo 
um esquema na época de o pessoal mandar para o CPV o material. Hoje eu 
avalio, no CPV tem aproximadamente 1 milhão ou mais de páginas que devem 
ser organizadas, digitalizadas e soltadas na nuvem. Porque é um documentário 
histórico fundamental para a classe trabalhadora no Brasil. Eu digo 1 milhão só 
das coisas fundamentais, só do que a gente chama de filé mignon. Eu estou 
deixando de lado 14 mil livros. Eu estou só colocando esse dado, só o que era 
produção dos movimentos. Lembrando que o CPV fazia também recortes de 
jornais sobre os movimentos. 

Seria o seguinte, o que a imprensa pública, imprensa privada, a 
imprensa em geral que combatia todos os movimentos, tem um bom espelho lá 
no CPV. Porque eram recortados jornais, colados à mão, depois disso passava 
por um processo de sistematização e tinha os pré-dossiês, que ainda estão lá, 
tem centena de dossiês arrumados a partir da grande imprensa e de textos que 
o próprio movimento produziu. A importância do CPV fundamentalmente foi 
primeiro de juntar o material histórico produzido, não é replica não, é o original. 
Algumas vezes tinha réplica mesmo, porque não tinha o original, o pessoal 
conseguiu pegar xerox. Então, você vai encontrar lá original mesmo. E eu falo 
de 1 milhão porque eu devo ter folheado  pelo menos 500 mil documentos lá, 
páginas, folhado e examinado. 

A gente desenvolveu vários projetos, um primeiro foi sobre a 
recuperação da história da Oposição Metalúrgica de São Paulo, isso foi mais 
recente, foi em 2007. O que sobrou da Oposição se juntou em uma plenária e 
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decidiu recuperar a história do movimento de oposição metalúrgica de São 
Paulo. E aí, o CPV é depositário de grande parte dessa documentação da 
história. Porque todo pessoal, inclusive da oposição participava, inclusive da 
diretoria. E politicamente era de fato um dos esteios do CPV. Foi feito uma 
recuperação e o CPV tinha muito material da oposição. Eu fui um dos que me 
dediquei, por exemplo, a mandar para USP para digitalização de 30 mil 
imagens só sobre a oposição, fiz a primeira triagem. Porque foi claro que esse 
era um projeto importante historicamente, para vir à tona à luz, jogar para 
nuvem.  

E o processo era desde selecionar, organizar, higienizar, digitalizar e 
soltar para nuvem. Essa era a trajetória, eu sou analfabeto digital. Eu me 
considero literalmente, eu não sei nem ligar um computador. Agora eu tenho 
clareza política e ideológica de como se faz esse processo de recuperação 
histórica, e jogar na nuvem, que é a ultima palavra em nível de internet. Esse é 
o processo que eu acho que deve ser feito. Senão, a gente vai fazer o que?  

É uma briga que eu tenho aqui com o sindicato dos metalúrgicos em 
Santo André, que eu trabalhei aqui por muito tempo, muito tempo eu manuseei 
esse material aqui, não dá para tirar apenas do acervo papel para acervo digital 
e morrer no digital. Apenas você troca uma morte pela outra. Apenas por um 
caixão mais enfeitado, o caixão de caixa e papel passa a ser o sistema, o DVD, 
o pen drive, o HD e assim por diante. Você encaixa a história numa alta 
tecnologia e pode parar por aí mesmo. Acho que é um caminho que não pode 
parar, tem que socializar gratuitamente esse material, e soltar na nuvem para 
que todo mundo possa participar e não fazer disso uma mercadoria. Porque 
muitas entidades estão já de olho no tesouro e querem vender caro esse 
tesouro. A mercantilização da história dos movimentos, isso eu acho horrível, 
como militante especialmente, não como sociólogo, porque eu nunca fui um 
intelectual. Mas eu acho que é uma violência em relação aos movimentos 
historicamente significativos na história. 

Fazer da produção histórica, dos instrumentos históricos do próprio 
movimento, fazer disso uma mercadoria é no fundo assimilar o que o 
capitalismo no fundo faz. Pega todas as ONGs que tem de organização, estão 
fazendo disso um resultado para ganhar grana. E quando vai isso para as 
universidades, todas não, mas hoje há no Brasil aproximadamente umas dez 
universidades estaduais e federais, particulares nem tanto porque eu não 
conheço.  

Na própria Metodista nós fizemos um esforço de fazer um acervo 
histórico junto com o professor Luís Alves.  Ele estava na pós-graduação e eu 
trabalhava com várias turmas e motivei o pessoal a fazer pesquisas. A ideia era 
fazer um acervo do histórico do movimento sindical, especialmente do ABC, 
nada mais apropriado, não é isso? Então nós trabalhamos nisso acho que uns 
cinco ou seis anos, depois a direção da Metodista endireitou e demitiu a turma 
toda e fechou o acervo. Fechou literalmente e acho que até tenha queimado os 
arquivos. Se não queimou no fogo, queimou a ideia fundamental. Então, é uma 
das únicas experiências que eu conheço de universidades particulares, pode 
ser que tenha outras.  

Mas hoje existem aproximadamente umas dez universidades federais e 
estaduais ou até regionalizadas que tem essa proposta de juntar a 
documentação do material histórico dos movimentos, seja popular, sindical, 
campo, cidade. E um dos objetivos é fazer disto uma tarefa que é extensão 
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universitária e tal, produzir materiais voltados para a tese não é, mas 
especialmente para juntar grana. Porque qualquer projeto desses, as entidades 
nacionais ou internacionais ou até o governo federal, ele aprova. Porque 
interessa para as universidades. Então se faz disso uma mercadoria.  

O produto hoje algumas vezes só está sendo feito quando 10, 12, 15 
pessoas especializadas nas áreas humanas, história, sociologia, pega esse 
material e faz sua tese. Faz sua tese de mestrado, doutorado, e depois 
inclusive nem devolve o resultado para os movimentos. Quer dizer, há uma 
utilização, uma mercantilização em nível dos mais variados. Eu espero que 
você não seja uma dessas que esteja mercantilizando. Eu sei que tem gente 
interessado e faz sua tese com vista já na contribuição aos próprios 
movimentos e até de encontrar mecanismos de devolução desse material. E o 
próprio resgate histórico.  

Não vou nem citar aqui, mas há universidades que cada vez mais estão 
pegando material de acervos históricos em nível populares e tal, juntando 
material e depois colocam na fila das suas prioridades e provavelmente vai 
levar cinco a dez anos para entrar de fato como prioridade. E só entra como 
prioridade dependendo da própria conjuntura. Se interessar para um partido e 
tal, uma eleição tal, vamos ressuscitar isso porque é importante a imagem na 
televisão que vai sair na programação de partidos políticos. Não vou citar e 
recitar nenhum partido político, todos fazem isso. E as universidades algumas 
vezes entesouram, essa palavra que as pessoas usam, mas eu não acho que é 
entesourar e sim privatizar mesmo. É privatizar uma obra coletiva. E isso eu 
acho horrível em termo de perspectivas de universidades principalmente. E 
deixo na espera, e isso eu sei porque nós do ramos tínhamos 1 milhão de 
páginas em casa, porque nós sempre fomos catadores de material e essa 
preocupação nós sempre tivemos e, graças a isso que muitos acervos 
históricos sobreviveram.  

Pouco a ideia de Leuenroth e tal e outros tantos, que eram juntadores de 
material histórico. Com as repressões nós guardávamos material. Nós, Yara e 
eu, doamos para cinco entidades. Achando, portanto, que era melhor doar pra 
várias entidades e centros de memória. Porque em algum momento, alguma 
vai socializar o material para que pelo menos daqui dez, 15 anos, 20 anos, não 
sei lá quando, houvesse interesse em fazer esse processo que hoje eu estou 
fazendo em pequena escala e ajudando em alguns projetos né. A gente doou 
uma parte para o maior arquivo do mundo que é Amsterdã, isso foi lá atrás 
acho que em 92, 93. Umas 20 mil imagens do nosso arquivo pessoal que a 
gente tinha. Mandamos para o arquivo nacional, isso em 2009, que era 
diretamente ligado à casa civil, inclusive quem deu aval foi a própria Dilma, não 
é isso [risos], o arquivo nacional. Para UNICAMP, doamos para a UNESP. 
Doamos para os Sem Terra. E doamos um pedaço agora recentemente para a 
UFABC. Então, são seis eu acho.  

Nós doamos porque achamos que tinham coisas repetidas, mas que era 
bom se tivesse três ou quatro documentos repetidos doar não só para uma 
universidade. Eu tive um trabalho, eu mais, porque a Yara não gosta muito de 
fazer isso, eu fiz isso durante em ano para fazer essa separação, nossa casa 
virou uma linha de montagem. Isso é tudo voluntariado, não tinha nenhum 
projeto pra dizer “Olha, Valdo, faça isso que a gente banca”, não tinha nada 
disso. É nossa convicção política e ideológica nossa de que era importante 
preservar o material e socializar. A nossa decisão, no caso da Yara e eu e 
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meus dois filhos, Bruno e Marcos que são dois músicos, a gente discutiu e 
doamos tudo. Mas doamos com essa diversidade. Sabendo que provavelmente 
algumas iam engavetar porque ia depender da orientação política da direção 
da universidade, ela vai engavetar ou por mais ou por menos.  

Se hoje você tem uma UFABC, vamos pegar a UFABC, que não tem um 
curso de história já estruturado, mas tem alguma coisinha estruturada, tudo 
bem, se tiver uma pessoal mais a esquerda esse material que a gente mesmo 
doou para eles vai permanecer até quando a direita entrar na UFABC, depois 
ela vai mandar queimar esse material. Eu tenho clareza disso, eu tenho clareza 
disso. Então, era bom a gente espalhar isso.  

O ideal seria que os movimentos, que foram sempre também as nossas 
defesas, sejam sindicatos, oposições, movimento popular, sem terra, sem teto, 
enfim, assumissem como uma das tarefas históricas a recuperação da sua 
própria história, a guarda, a organização, a digitalização e botar na nuvem. Os 
próprios sujeitos que produziram o material histórico, as marcas históricas, que 
cuidassem dos seus filhos, não é isso, que cuidassem da sua cria [risos. Isso 
estamos longe, eu acho. 

Esse processo não sai muito caro, eu tenho experiências. Sobre o 
projeto da Oposição Metalúrgica de São Paulo a gente montou um equipe e 
basicamente passou por minha mão porque não tem voluntários para isso. A 
UNESP queria pagar uma pessoa, 3 mil reais, mas o pessoal não tinha 
dinheiro, nem a UNESP. Eu falei assim “Olha, gente, vamos montar uma 
equipe de voluntários e vamos fazer isso” Acabou afunilando voluntários no 
Valdo [risos]. Mas mesmo assim começamos, mandamos 30 mil imagens para 
USP, o pessoal conseguiu fazer via educação na USP digitalizar e, teve um 
pequeno projeto lá de bancar com 20 ou 30 ou 60 centavos para digitalizar. 
Mas eles entraram com digitalizadores, com instrumental, com scanner e com 
espaço. Mas, levamos assim, levamos um ano só pra separar o material, 
mandar pra lá. O material era só da Oposição metalúrgica.  

O projeto do Adriano Diogo foi uma emenda parlamentar que ele 
conseguiu para digitalizar no mínimo 60 mil imagens. Mas depois o pessoal fez 
até 70 mil. Essa do Adriano acho que foi 60 ou 70 mil reais, uma miséria em 
termos de dinheiro. Quem se prontificou a digitalizar foi o arquivo do Estado, 
que tem maquinaria, que tem tudo né. O CPV tinha contato, o CPV tinha grana, 
o dinheiro caia imediatamente para a entidade do Estado que foi contratado 
para digitalizar os documentos e eles também assumiram esse projeto. Mas o 
trabalho de fôlego mesmo quem é que fez foi uma equipe do CPV que 
preparou todo o material que se chamou os periódicos. Privilegiou-se a fazer 
cartazes, são 4.000 cartazes do CPV, todos digitalizados. Talvez seja o único 
lugar que tenha essas imagens digitalizadas. Já esta disponível.  

Isso foi uma decisão que a gente fez, a gente disse “Olha, vamos discutir 
que tipo de material, o que vamos aproveitar?”. Entre cartazes e boletins foram 
70 mil páginas, imagens. A gente chama uma página uma imagem. Então, o 
Estado ia fazer só 60 mil, mas depois fizeram mais dez mil. Agora, o incrível é 
que a equipe tinha prazos, tinha que preparar material e digitalizar dentro de 
quatro meses, senão a verba voltaria para a sua origem. O pessoal do CPV, a 
Yara ajudou, eu ajudei, montamos uma equipe, a Gorete ajudou, que 
trabalhava direto durante um mês, juntava, organizava por blocos e mandava 
para o Estado, porque eles só faziam assim, higienizar e digitalizar. Bom, o 
Estado não podia fazer, não tinha nem critério político para fazer. Se você 
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pegar uma equipe altamente especializada em digitalização e jogar as coisas 
para nuvem, mas que não tenha uma clareza política e ideológica histórica de 
como vão tratar esse material, quais são os critérios que vão definir isso aqui, 
não funciona. 

Quando você pega a documentação, material popular, você tem 
fundamentalmente o que? Você tem pouco texto, grande manchetes e muitas 
imagens. E de preferência um invertido dos boletins mais sofisticados, ao invés 
de textos o primeiro é imagem. Segundo, é pouquinho texto, as manchetes são 
fundamentais. E a terceira é o texto. Até por conta de o seguinte, isso vai de 
acordo com a realidade. Imagina um camponês que é semianalfabeta, você vai 
jogar um enorme de um texto para ele carregar, ele não vai entender 
absolutamente nada. Então, tinha que se trabalhar com imagens, com 
criatividade e linguagens diferenciadas. O que se enfrentou melhor quando a 
parafernália de eslaides. A partir da produção que os próprios movimentos 
criaram dariam mil estudos interessantíssimos e até novas produções, por 
exemplo, três livros que eu fiz de 96, 97 e 98, manualmente, recortar o jornal 
bonitinho, não tinha nada de profissional que digitalizava, colar no papel 
imagina que absurdo, em 1996. E que depois saiu. Então, nós produzimos a 
partir do próprio material, no caso dos metalúrgicos e assim foi por muito 
lugares que foi produzido o material.  

Outro projeto importante do CPV, eu não lembro se foi em 2006 ou 
2007, foi o Pilotinho, dentro da ideia da reconstituição da Oposição Metalúrgica 
de São Paulo. Então recuperamos o processo eleitoral de 72, seis processos 
eleitorais, até 90. Acho 90 que foi o final da oposição mesmo. Fomos lá nas 
pastas do CPV “As eleições”, acessamos todos os materiais, boletins, seja da 
chapa 1, chapa 2, chapa 3, e montamos uma história das oposições 
metalúrgicas via temática  eleições. Que é um dos melhores momentos se você 
quiser para saber o que está por trás ideológica e politicamente e tudo que 
você possa pensar. Fizemos esse levantamento, a gente foi modesto, 
escolhemos 5.000 páginas, eu fiz a seleção, eu digo eu porque não tinha  outro 
jeito, não um fórum, uma discussão. Eu discuti até com o Anizio, com o Neto, 
Rossi, eu digo “Olha, gente tem isso aqui e tal. O que vocês acham?” E aí 
consultava. Eu tive até a pachorra uma vez de fazer um dossiê assim e dizendo 
“Olha, escolham qual são as imagens que seriam interessantes para colocar na 
coisa”. E os retornos eram muito pequenos porque as pessoas tinham mil e 
uma atividades.  

Mas, como eu sempre acompanhei todo o processo, eu já sacava o que 
entrava. Das 5.000 páginas, selecionamos 1500, e depois selecionamos 600 
[risos]. Saiu um pilotinho, que foi digitalizado e produzido um DVD, poucas 
cópias, na época não tinha grana mesmo. Foram 200 cópias. Eu mesmo não 
tenho esse exemplar, mas, o máster está no CPV. 

Se você passa para a universidade um arquivo como esse do CPV você 
está ameaçado em dois níveis. Se passar o acervo todo, corre o risco de 
esperar cinco ou talvez dez anos pra isso sair na nuvem, um tempo enorme. E 
o outro risco é que o papel, se não for muito bem higienizado, muito bem 
guardado ele se esboroar e se acabar.  

Na assembleia extraordinária do CPV, no mês de junho, estavam umas 
oito ou dez pessoas, nunca mais foi além disso. Porque quando eu falo que o 
CPV morreu faz tempo, há expressões claras, hoje são apenas 24 sócios. E 
quando você reúne toda a diretoria nunca dá quórum. Mas nessa assembleia o 
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pessoal tomou duas decisões. Nunca fui sócio do CPV, assim como nunca fui 
filiado a nenhum partido político, mas também não sou nenhum anarquista. 
Dizem que o melhor anarquista é aquele que afirma não ser anarquista 
[risos].Nunca fui sócio, mas sempre estive dentro, por décadas, por causa da 
importância do CPV e o que representa em nível de documentação e história. 
Não estou lá para salvar o CPV, deixo isso claro sempre. 

Nessa assembleia foram decididas duas coisas básicas. Primeiro, a 
doação de o todo o arquivo do CPV para a UNICAMP. Lembra, tinha três 
opções, Zona Leste, na UNIFESP, Guarulhos, também UNIFESP, ou 
UNICAMP. O pessoal se decidiu pela UNICAMP, por três razões: primeiro, 
apesar da divergência da política da UNICAMP ser muito grande, há certa 
hegemonia em nível de esquerda e muito embate, que se dá entre PSDB e PT, 
desde o escalão mais alto até lá embaixo, até funcionários, professores, 
funcionários, varredores. Quer dizer, é uma universidade em que todos os 
escalões debatem [risos]. Então, mal ou bem eles sempre tiveram debate, foi o 
primeiro centro de memória do Brasil, o AEL Arquivo Edgard Leuenroth. Ele foi 
fundado junto com a universidade. Já estava dentro do esquema da 
universidade, coisa que não existia no Brasil. Então ela tem toda uma história.  

Com todas essas contradições, eles são um pessoal mais avançado, 
com uma visão histórica interessante. Por exemplo, eles não estão mais 
recebendo para guarda de material, mas vão incentivar e dão todas as 
condições para que a entidade formule um projeto e digitalize seu acervo. Nós 
discutimos isso no com o pessoal da UNICAMP, que veio ao CPV. Nós 
concordamos plenamente, e nós já estávamos avançados nisso. Nós já 
estamos fazendo esse trabalho, eles já vieram no final do ano em outubro e já 
foi definido naquela época que eles levariam um bolo. Eles não querem 
guardar o material, vai ficar lá, mas como doação. Aí doa o acervo todo, aí o 
CPV não tem mais como dizer “Olha, eu quero isso, eu quero aquilo”. Doou. 
Porque uma vez que você faz uma doação, você doa inclusive o poder de 
deliberar sobre a doação. É o mínimo. A gente já sabe que indo para a 
UNICAMP, isso vai começar de cinco a dez anos para entrar na fila. O CPV 
não tem condições nenhuma de fazer esse acompanhamento.  

A segunda decisão da assembleia é de vender o prédio do CPV, a 
caminho da sua extinção jurídica inclusive, quer dizer, o CPV não vai mais 
existir. Então, não tem como você cobrar, o que não vai existir daqui um tempo. 
Apesar de que eles queriam colocar algumas condições para a universidade. 
Nós não podemos colocar nada, uma vez que a gente está doando. A única 
coisa que você pode apostar é que politicamente a gente tem hoje a garantia, 
mas que se mudar a UNICAMP toda para a direita, vai fazer aquilo que na 
Metodista a direita fez. Não sei se o AEL vai continuar. 

 Não tem muito saída mesmo. São pontos de estrangulamento mesmo. 
Então você aposta. A UNICAMP, mesmo que faça daqui dez anos, 
institucionalmente é um compromisso que talvez com ênfases maiores ou 
menos, ela tem toda a chance de fazer, porque quem está na direção é um 
cara da convergência do PSTU. Ou seja, você teria, ou tem pensando 
ideologicamente, mas já tem gente críticos, que diz “Esse cara vai querer 
coisas do PT?”. Eu acho que tudo é possível.  
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ANEXO 10 

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.  

 

Eu cheguei à região de São Miguel em 1979, 1980, eu vim da Freguesia 
do Ó, do seminário. Viemos para fazer um trabalho, eu o Geraldo, o Francisco 
Falconi, Santa Cura Dars. Fui pra morar no jardim Verônica, eu era seminarista 
da Arquidiocese. Pedimos transferência para trabalhar na região Leste. Nasci 
no interior de São Paulo, em Timbori. Vim para São Miguel e morar na igreja e 
começar a formar o CEMI. Antes tinha o centro de defesa dos direitos 
humanos, que era a Sueli Belatto, o Fratini, o Carlos Strabelli, a Sueli, a Bete, 
sob a coordenação do Dom Angélico. Depois teve a ideia do Strabelli e a Bete 
de formar um centro de comunicação. O CEMI teve várias atuações, Grita 
Povo, as rádios populares, os boletins de formação da igreja, depois teve a 
gráfica. 

Eu fazia atuação pastoral e ajudava na parte de fotografia do CEMI e 
estava junto na formação, mas quem mais formou mesmo foi Strabelli. Depois 
veio a Regina Festa, o professor da USP, Luís Santoro, os mais fortes que 
faziam essa parte da comunicação. Davam formação e daí eles criaram o 
CEMI. Surgiram vários boletins, veio um boliviano dar a parte de silkscreen, 
rodar as camisetas. O CEMI organizava estas ações. O grupo de música, os 
grupos de jovens que participavam. Depois também teve dentro do CEMI a 
Caminhada pela Paz, nos anos de 82 e até hoje continua. A Caminhada da 
Ressurreição, no sábado de aleluia, que saía da igreja da Penha e os jovens 
caminham até São Miguel. Hoje deve estar na vigésima.  

http://www.facebook.com/Celeirodememoria
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A importância do CEMI estava em como fazer a comunicação junto com 
os jovens com os padres, seminaristas e movimentos populares. Quando 
começaram as ocupações de terras, em 1982, 1983, a gente elaborava esses 
boletins. O Centro de Direitos Humanos dava assistência aos movimentos 
populares, das mulheres, saúde, educação, enchente. 

Eu fazia Filosofia na época, trabalhava nas pastorais, mas o meu forte 
era a fotografia, eu registrava os momentos da comunidade. Sempre tive esta 
preocupação de documentar. A gente dava curso, batia papo. No Centro De 
Direitos Humanos eu ia mais ajudar, fazer reuniões, no Jardim Bandeirantes os 
terrenos eram todos grilados, a gente ia lá explicava e tentava organizar, e aí 
no CEMI a gente elaborava os documentos, os boletins dando essa orientação. 
A comunicação era esse suporte para os movimentos. Era tudo em 
mimeógrafo, no início, só depois que montou a gráfica. As pessoas 
participavam da elaboração desse material. Depois criaram o jornal Grita Povo, 
que era feito por jornalistas voluntários. 

Todos voluntários, acho que foi uma fase bonita, porque ninguém 
ganhava nada. Era uma opção. Por exemplo, Gilberto Nascimento trabalhava 
em outro lugar, a Regina Festa era professora na USP, a Railda, eu que era 
seminarista, a jornalista Rosa Aleluia, Jorge Beraldo, João Caetano, todos 
voluntários, cada um tinha seu trabalho e doava seu tempo para lá. Não era 
estou com tempo e vou lá não. O Grita Povo era mensal, saía as matérias, 
faziam a reportagem, era uma coisa profissional mesmo. 

A gente que era seminarista fazia esse intercâmbio CEMI e as 
comunidades. As comunidades participavam dentro do CEMI, que era apoiado 
por Dom Angélico que tinha esse papel de pastor. Os padres tiveram uma 
participação muito forte nessa participação de comunicação, de movimentos 
sociais. Como toda a igreja, tinha os que apoiavam mais. Houve um tempo em 
que os padres tinham uma forma de encaminhamento.  Todo mundo acreditava 
numa sociedade justa, fraterna, mas o modo de encaminhar muitas vezes tinha 
uma diferença.  

A gente brincava que era a turma do Chico Falconi e do Mouse. Uma 
igreja mais popular, engajada, e outra que era eclesial. Havia os que eram 
revolucionários, mas tinham outra maneira de encaminhar, acreditavam mais 
no padre que ia fazer a revolução e não no leigo. Mas todo mundo se dava 
bem e era uma caminhada, porque tinham uma certa união. Por isso que o 
CEMI foi muito pra frente. 

O Grita Povo era distribuído em todas as comunidades e os movimentos 
sociais tinham apoio dos padres, isso foi muito forte e com a coordenação de 
Dom Angélico. A Teologia da Libertação sempre foi o pano de fundo. Tinha a 
área da educação que era assessora pelo Sedes Sapientae, cujas irmãs 
tiveram um papel fundamental, as que estavam se formando para ser freiras. 
Era um momento da igreja de formação das pessoas e das comunidades. Do 
Sedes, surgiu o método Paulo Freire, da alfabetização popular, a gente 
formava núcleos. Eu cheguei a dar aulas para adultos na Vila Siqueira, quando 
surgiu a educação popular na Zona Leste. As irmãs moravam ali, a Iolanda, 
Pompeia, e o Sedes elaborava os materiais.  

Entre os responsáveis pela formação estava o Paulo Vanuchi, o Paulo 
Maldos e na parte teológica a gente contava com Frei Gorgulho e Ana Flora. 
Na parte econômica era o Mercadante que dava muita formação, o Serra, 
formação para a classe trabalhadora e o forte era a Pastoral Operária, que 
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dava cursos que em São Miguel e tinha outra base no Belém, com a Casa de 
Formação, no Tatuapé. A formação dos leigos era muito forte. As assembleias, 
os momentos do Corpus Christi era uma coisa da arquidiocese, antes da 
separação, em 1989. 

O principal nosso era formar os leigos e se formar também. Essa 
formação era tudo tinha pastoral, política, teológica, econômica, artística. O 
CEMI era a base de tudo, oferecendo cursos de música, grafite, como elaborar 
jornal, de locução, de técnicas para rádios comunitárias que estavam no auge, 
as cornetas, que hoje são as webs. Cada igreja tinha sua corneta, um projeto 
que foi elaborado junto com o CEMI, e tinha os audiovisuais, que eram 
elaborados no Peru e depois passamos a elaborar eslaides aqui. Materiais 
usados em todas as comunidades. Tudo voltado para as comunidades, 
Pastoral Operária, movimentos populares de Mulher, Educação, Saúde, 
Enchentes, Moradia, isso era o forte. 

Uma das grandes experiências foi no Jardim Bandeirantes, onde os 
terrenos eram todos grilados, Bairro das Pimentas, outro foi a ocupação do 
Monte Taó, em que o CEMI e os Direitos Humanos foram muito fortes, nessa 
organização de resistência, e que até hoje eles estão lá, perto do Itaim 
Paulista.  

Acho que todas as pessoas que passaram naquelas comunidades 
tiveram uma marca de formação da igreja, que contava inclusive com o apoio 
de políticos, porque não havia outro espaço para a organização. A gente 
estava terminando a época da repressão. Juntavam-se pessoas que davam 
sua contribuição e pessoas humildes que foram acreditando. Na parte de 
formação tinha o SOF, que hoje tem uma outra dinâmica, mas na época 
trabalhava com formação da mulher, elas tinham na Zona Sul e em São Miguel. 
Não era ligada à igreja mas tinha esse contato.  

Outro movimento forte era de deficientes físicos fazia um trabalho junto 
coma a FCD - Fraternidade Cristã de Deficiente, a gente lutava em favor da 
acessibilidade, em setembro a gente ia na Paulista e levava os deficientes de 
ônibus, fazia pressão para o metrô ter mais acesso. Todos esses ônibus 
adaptados foi resultado de uma luta que começou lá atrás e a Zona Leste era 
fundamental junto com as outras regiões.  

Com a proliferação dos movimentos populares, não havia mais controle 
do regime militar. A única repressão é quando tinha as ocupações. Muitas 
pessoas tiveram papel fundamental nessa formação de uma nova sociedade. 
De pressão contra os militares, de uma visão de um novo mundo, mas o mais 
forte era a formação. O que falta hoje muitas vezes, uma formação, de estudo, 
da história, de conhecimento. E as comunidades eram muito ativas, tinha do 
Burgo Paulista um grupo de mulheres que em saúde era fortíssimo, outro de 
educação, e tudo jovens.  

A comunicação foi fundamental naquele grupo de formação. Não 
adiantava a comunidade fazer seu trabalho ali e ficar isolado. O papel do CEMI 
foi criar essa rede entre os movimentos,  através de boletins, da rádio popular, 
de como se falar em público, era todo um investimento nisso. O papel da 
comunicação foi de ter essa integração dos movimentos. Através do CEMI os 
movimentos se falavam entre si. Movimento de enchente falava com o de 
moradia, o de moradia falava com a saúde, que falava com a educação, e aí 
formava essa rede de comunicação.  
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Esse foi o papel fundamental do CEMI criar essa rede de comunicação 
entre os movimentos. Hoje em dia tem o face, naquela época os meios eram os 
boletins, o Grita Povo, a corneta. Fazia esse trabalho de base e de integração 
das comunidades e dos movimentos e tinha poder.   

Dom Angélico sempre esteve junto do povo. Uma vez ele deitou na 
frente do trem para fechar as cancelas acho que isso, nos anos 1980, para que 
fosse instalada uma cancela no local. Foi uma luta das comunidades de Arthur 
Alvim. Essas cancelas hoje existem por que houve uma luta popular. Os ônibus 
adaptados existem hoje por essa luta, as moradias, os mutirões acontecem 
porque era isso.  

Os movimentos sempre existiram, ninguém descobriu agora, alguém já 
morreu por a gente. Naquela época, outros também já tinham feito. Quando 
veio a experiência do Peru, porque alguém lá, já havia feito. E antes, até 
Moisés, para fazer a caminhada eles tinham que ter uma certa comunicação. A 
gente não pode falar nós estamos começando agora. Movimentos hoje que 
pensam que são os donos da verdade, não. Eu gosto da foto porque mostra 
para gente que o movimento não começou hoje, nem vai terminar conosco. 
Pode ser que a luta popular acabe com a gente pelo cansaço e tal. Vai 
mostrando que alguém já fez isso.  

Se a gente pega um Gilberto Nascimento que é um jornalista que 
participou de lá, uma Railda, que hoje elabora as rádios na Holanda, teve um 
papel fundamental que foi uma semente, o Jorge Beraldo, o João Caetano, 
teve papel fundamental que tem semente até hoje. Essas conquistas que tem 
hoje sementes foram plantadas lá e vai crescendo e se multiplicando. Hoje em 
dia ao invés de uma rádio de corneta tem a web. 

Hoje uma coisa que falta e que na época tinha é essa interligação entre 
os movimentos e comunidades. A igreja não tem atualmente a formação 
sistemática como era feita antes. Esse intercâmbio das comunidades é que 
está faltando. Se a gente tem uma comunidade forte vai formar pessoas para 
os movimentos sociais, políticos, partidários. A igreja é celeiro para formar 
pessoas no mundo. O conflito é primeiro a gente forma e os partidos políticos 
pegam. É o papel da igreja.  

Ao contrário do que pensava o Chico Falconi, que já faleceu, quando 
entrei logo percebi que a igreja nunca vai fazer a revolução. O Chico tinha essa 
visão e muitos padres na época, de que a igreja é sinal de revolução, daí foi 
percebendo que não. Igreja instituição é muito mais forte. Mas é papel da igreja 
formar pessoas para os partidos, para os movimentos, é função da igreja. 
Fermento na massa. Preocupação do Vaticano II do homem no mundo. Hoje a 
juventude forma primeiro no movimento para depois entrar na comunidade. 
Não é, porque movimento é movimento, é passageiro, agora as comunidades 
são fixas. É para perder mesmo é o filho que vai embora. As comunidades são 
eternas formadoras. E isso que está faltando hoje. 

Quando teve a divisão da arquidiocese de SP, no final da década de 
1980, começou cada um seguir seu rumo, fazendo de modo diferente, mas não 
naquela organização. Peso que não podemos ter grandes organizações, 
entidades com grandes estruturas, depois a gente não teve mais como se 
manter. Era o caso do CEMI, que era caro manter, mesmo todo mundo sendo 
voluntário, além de outros problemas internos. Mas o forte mesmo para o 
declínio das atividades do CEMI foi a divisão da igreja, formando dioceses, 
vindo outro bispo com outra visão. As comunidades foram enfraquecendo. No 



363 
 

Recife foi diferente, houve um movimento forte de resistência, em defesa do 
centro que era igual aqui, continua não tanto como era, mas continua. Todas as 
coisas continuam, na Zona Leste continua. Hoje tem seis comunidades de 
igreja em movimento, há outros da renovação, os padres que já não 
acreditavam, que eram na onda saíram fora, mas os que acreditavam em uma 
transformação continuaram.  

Houve um baque quando ocorreu a ruptura da arquidiocese, os padres 
que eram fortes continuaram, Chico Mouse foi para o Ceará, o Ticão continua 
até hoje, Paulo Bezerra. Os que entraram por moda se perderam. Mas sempre 
tem pessoas que continuam nas comunidades, não com aquela força, mas... 

Até hoje não há uma política de documentação no país. Tem pessoas 
que acreditam na comunicação, imagine há 30 anos, eram algumas pessoas, 
Strabelli, mas quando mudou o poder as pessoas jogaram tudo fora. Porque 
aquilo lá não era prioridade. Não tinha uma norma e até hoje não tem. Se 
pegarmos nossa igreja a gente não tem pessoas que documentam a sua 
história. Se pegar nossos movimentos sociais também. Acho que é coisa de 
Brasil, não tem política de documentação. Nós tínhamos museus, pega a CUT 
lá tinha o CEDOC que armazenava as coisas, mas não tem uma política de 
documentação da história da entidade no dia a dia.  

A UNESP tem um departamento que armazena documentos que é uma 
proposta da universidade, que pode mudar reitor, que vai continuar. Poderia ter 
ocorrido no caso do CEMI, dentro da igreja, muda o bispo, mas continua. Dom 
Angélico tinha essa preocupação, mas quando veio outro bispo não tinha essa 
visão. Foi um grande erro nosso.  

Desde aquela época, eu já tinha uma preocupação, uma vez levei todos 
os meus negativos para lá, depois pensei se mudar isso aqui vão jogar tudo 
fora, e daí todos estão comigo, isso quando trabalhava no Diário Popular 
pegava todos os meus negativos e me arrependo de não ter pegado dos 
desastres, das chacinas, só pegava coisas que eu fazia dos movimentos. No 
CEMI nossos eslaides ninguém sabe onde estão, os documentos, camisetas. 

Naquele tempo não havia em geral essa intenção para a posteridade, 
preservação da memória. Algumas pessoas tinham. E hoje na digital vai ser 
pior ainda, vão fotografar muito, filmar muito, mas o armazenamento disso dá 
muito mais trabalho que antes. Primeiro você comprava o filme, a revelação e 
estava lá, hoje você precisa de computador, HD externo, CD, uma coisa 
preocupante da história daqui 20 anos. Foi como quando começaram filmar 
todo mundo com uma máquina na mão, onde estão esses vídeos, precisamos 
recuperar. O que acontece hoje com a digital, todo mundo filma, fotografa, e no 
celular por falta de memória muita coisa se apaga. 

Uma coisa que eu falo e faço crítica no movimento é que a comunicação 
perde um pouco, porque é uma coisa que faz de tudo. De primeiro tinha um 
que fotografava, outro fazia a diagramação; tinha uns que faziam de tudo, daí 
ficava doente e acabava o jornal da igreja. E hoje em dia nossas comunicações 
tanto de movimento, as pessoas fazem de tudo, pela facilidade, já tem os 
programinhas, mas não tem a preocupação de quem fica responsável, 
preocupação com a participação que hoje nós não temos (comunicadores 
populares). E quem faz é uma pessoa só. Continua isso e é mais forte hoje. 

Quem faz texto e foto vai para o inferno de cabeça para baixo. Antes já 
se fazia e hoje se faz mais. Você é voluntário de tudo, mas não tem 
preocupação de formar voluntário. Quando falo de política de documentação é 
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isso fazer um bom texto, uma boa foto. Hoje em dia qualquer um faz foto, mas 
você precisa ter alguém que fica responsável pela foto. A pessoa se sente inútil 
não estou fazendo nada, não estou fotografando estou me sentindo inútil. 

Eu sempre gostei de fotografar. E eu só fotografo, não escrevo. Eu sou 
filósofo, eu sou jornalista por ser repórter fotográfico, eu sempre só fiz foto. 
Nunca quis fazer a s duas coisas, porque o dia que eu não pudesse fazer nada 
eram duas coisas que iam perder. No MST só fotografava. No CEMI também, 
no que se referia à comunicação. No boletim Povo de Deus eu até escrevia, 
mas quando era reportagem eu só fotografava. Eu dava curso de fotografia 
para formar pessoas para fotografar. E eu informava para eles que precisavam 
ser jornalista. 

No 1º congresso da CUT estavam a Renata Fauzoni, Nair Benedicto, 
Vera Yuers, a Renata falou que eu precisava ter meu MTB, quando eu saí da 
igreja eu já tinha tudo isso, já estava sindicalizado. Sempre tive preocupação 
de ser um jornalista. Quando eu dava cursos eu falava se vocês querem só ser 
fotógrafo tudo bem, mas se querem gerar reportagem tem que se formar em 
jornalismo, ser repórter fotográfico. Quando eu vi a Nair documentando os 
movimentos sociais eu sempre estava junto, pegava a maquininha, meu 
espelho era a Nair. O Juca Martins, o Delfim, eu já tinha essa consciência de 
ter essa documentação comigo.  

Eu batia papo, dava cursos para formar pessoas das comunidades, ter 
alguém que se preocupasse em registrar a história da região, tinha outro que 
dava texto, outro, grafite, silkscreen. Várias oficinas, o CEMI tinha essa 
elaboração. Dava recurso para as pessoas elaborarem uma comunicação mais 
forte. O principal do CEMI é esse elo entre a comunidade, o movimento, 
fazendo essa comunicação entre si. E acho que teve muitas conquistas por 
causa disso. Que se comunicava entre si. O que está faltando hoje é uma 
comunicação entre si, e com todos os recursos. Hoje temos os sites, que não 
se comunicam entre si. Antes não tínhamos nada disso e pipocava, hoje temos 
todos os meios de comunicação, e os movimentos sociais não se falam entre 
si. Nós vivemos ainda no feudalismo da comunicação, cada um tomando o seu 
feudo.  Coisa que os outros movimentos, os de skate, não tem, eles se 
comunicam entre si, por isso que eles se reúnem, marcam os dias e no dia 
1.500 skatistas estão lá. Eles têm essa rede, a comunicação entre si. E tem 
trabalho de base com cada grupo que é organizado. Isso está faltando para os 
movimentos sociais e sindicais. 

Atualmente estou fotografando as ossadas de Perus e acabando o 
trabalho para Comissão da Verdade. Comecei a documentar as pastorais 
também. Eu sempre fiz fotos de movimentos populares e até hoje, eu ganho 
bronca em casa quando eu chego. A minha preocupação sempre foi registrar 
os movimentos sociais.  
Trabalhei no O São Paulo, sai, e comecei dar aulas, mas quando tinha que 
viajar não podia, daí entrei no INCRA, fui demitido por ser do PT, daí comecei 
na Comissão da Verdade, mas sempre registrando os movimentos sociais. Dos 
movimentos sempre fui voluntário, nunca cobrei nada. O MST dava passagem, 
ajuda de custo. Até hoje não sei como fazia, todo mundo ajudava. Eu nunca 
quis ter uma grande estrutura. Todos os centros de documentação tiveram uma 
grande estrutura hoje em dia não funcionam mais.  

Alguns que registravam movimento, F4, o Juca, estão fazendo outras 
coisas, o Juca falou que fazíamos isso quando éramos adolescentes, eu 
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continuo adolescente, isso é um grande desafio, porque a gente não tem apoio 
de documentação, imagine de movimento popular? E hoje os movimentos não 
tem essa preocupação de apoiar, de preservar menos ainda. E ainda mais 
agora a fotografia sofreu um baque todo mundo fotografa, a gente já não tinha 
valor. Ninguém dá valor à fotografia, mas todo mundo tem medo.  

Hoje em dia nos movimentos sociais há uma carência de registro da 
história. Quando falo registrar são as pequenas coisas. Sempre tive uma 
preocupação de registrar as pequenas reuniões porque os grandes encontros 
todo mundo faz. As entidades hoje só estão nos grandes movimentos, mas o 
dia a dia das pessoas, as pequenas reuniões, ninguém faz. Hoje eu tenho as 
coisas que ninguém tem porque eu fazia as coisas que ninguém queria fazer. 
Hoje estou com um acervo imenso, tem o dedo de muitas pessoas, um dava a 
casa quando eu ia viajar, outro dava o filme, até mesmo na grande imprensa eu 
arrumava filme, depois eu vinha eles revelavam, ampliavam, outro padre dava 
a passagem, eu tive o privilégio que era da igreja, eu sou diácono até hoje. 

Eu comecei a fotografar as comunidades, depois as romarias da terra, 
de Goiânia, os encontros, e fui sempre me envolvendo, alguém pagava a 
passagem, eu ficava na casa de alguém, ia de ônibus, três dias de viagem, 
sempre tive uma comunidade responsável, quando saía deixava as contas da 
igreja com os leigos.  

Sempre achei que os leigos não devam ter um papel de trabalho, mas 
de participação e de decisão. Acredito que o fim do CEMI, além da questão do 
tamanho da estrutura, deve-se ao fato de não se ter delegado aos leigos a sua 
gestão. Os grandes centros, como o CPV, o que é hoje? Tinha uma grande 
estrutura. Eu nunca fiz projetos de fotografia pedia para os movimentos me 
ajudar na documentação, tinha preocupação de caminhar com as próprias 
pernas, porque acaba financiamento acaba a experiência, ou com a mudança 
no caso da igreja, o padre que está lá morre pronto. O grande desafio hoje da 
comunicação, dos movimentos é como alimentarmos a documentação e a 
história do movimento. Outro diferencial meu é de fotografar as pessoas que 
compõem os movimentos, e não o movimento, mas o dia a dia da pessoa que 
forma o movimento, na casa, no acampamento, no barraco, na sala de aula. 
Quando você mostra a história da pessoa divulga também a história do 
movimento. Porque os movimentos vão passando, mas as pessoas não. 

As pessoas constroem o movimento e são esquecidas. A gente precisa 
fazer porque acredita naquilo, mas nunca esperar o reconhecimento porque na 
hora que você não estiver mais dentro do movimento você é esquecido, talvez 
mais que no capitalismo. Porque nós não temos uma memória afetiva. Eu 
sempre a tive através da imagem, ir lá e fotografar as pessoas simples. Os 
movimentos precisam ter essa preocupação de contar a história das pessoas 
que os formam. Quantas pessoas que participaram do movimento e estão 
esquecidas. No CEMI a gente tinha essa preocupação. Arrumar voluntário para 
tudo, o grande diferencial. Todo mundo sabia que um fazia, um era 
diagramador, outro fotografava, outro escrevia, quem elaborava projetos.  

Hoje falta no movimento a gente tinha um respeito com o militante. Tem 
que ter esse intercâmbio que havia entre a gente, de ajuda, coisa que os 
grandes têm e nós pequenos fomos perdendo. No CEMI eu brigava, dizia eu 
não registro só movimento tal minha função era registrar toda a comunidade. E 
assim eu brigo até hoje. Na igreja sempre tive preocupação com os marianos, 
filhas de Maria, revolucionários. Porque é a história da igreja. É a CUT pela 
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Base, não, faço tudo a Articulação e vamos divulgar aí podemos discutir 
politicamente.  

O Peru foi uma das grandes experiências, era uma escola muito forte de 
formação de comunicadores, tinha curso de três meses, e tinha gente que saía 
daqui para se formar lá. Formação de audiovisuais. Aqui o centro contou com a 
experiência profissional da Regina Festa e do Santoro, foram os que mais 
transformaram. Tinha a Tereza, muitas pessoas foram lá pra Região Leste. Na 
saúde, o Neder, o Adriano Diogo, Roberto Gouveia, Eduardo Jorge, outros 
dentro da USP que eram os sanitaristas.  

As lutas e experiências daquela época são sementes que hoje estamos 
colhendo que foi formado lá. As cornetas são as rádios comunitárias que 
tinham que era Zona Leste, rádios pirata da Inhocunhé, tudo surgiu da corneta.  
Uma inspiração lá do Peru que veio se espalhando por toda a América Latina. 
E muitas vezes a gente esquece dessa história. Vocês que pensam que não 
fizeram nada. Aquilo lá teve reflexos até hoje. A turma fica desanimada, eu digo 
gente nunca desanimo com a história um papel tem reflexo aqui. Teve seus 
deslizes teve, mas lá começou a história. Moisés não viu a terra prometida, 
mas essa ocupação aqui começou lá. As pessoas pensam que vão fazer a 
mudança na própria história, aí que não entra o desânimo, as dificuldades de 
outros tempos. O desânimo se dá quando você não percebe o passado.  

Ao cobrir os movimentos como fotógrafo fui vendo o crescimento que 
gera a reforma agrária na área rural e a cidadania com os movimentos sociais. 
Quando eu vejo um ônibus descendo a escadinha, eu penso quantas vezes no 
movimento dos deficientes a gente empurrava as pessoas, para que isso 
acontecesse. Por isso a gente não pode desanimar, saber que tudo isso é fruto 
nosso. E nunca esperar que o movimento vai te agradecer porque você não 
pode trabalhar só o movimento, mas pessoas, daí você nunca é esquecido. 
Quando você trabalha só o movimento você é esquecido.  
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ANEXO 11 

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. 

 

 

Eu estive na Zona Leste, marcantemente em São Miguel Paulista, de 
1975 a 1989. Quando cheguei me defrontei com um povo maravilhoso, um 
povo lutador, um povo trabalhador, das periferias que vão ao meu tempo de 
trabalho lá, desde Guaianases e vinha até a Penha, Tatuapé, passando pela 
Vila Formosa, todo Itaim Paulista, e subindo pegávamos também Vila Praia, 
Ermelino Matarazzo, em uma palavra, toda a Leste. E a primeira impressão 
que tive, porque eu vim do interior, de Ribeirão Preto, foi me defrontar com um 
povo realmente sofrido, um povo lutador, um povo generoso. Eu vim direto de 
Ribeirão Preto para cá, eu era da diocese.  

E como minha formação sempre foi jornalismo, até 2000 eu era do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Quando jovem 
era jornalista, em Ribeirão Preto. Não era formado em jornalismo, depois que 
eu fui fazer Teologia. Voltei para Ribeirão Preto e o bispo me colocou como 
diretor do jornal diário da diocese, que sofreu muita repressão por parte da 
ditadura militar, porque era um jornal colocado a serviço do povo.  

Nos meus últimos anos de Ribeirão Preto, passei a morar na favela da 
Vila Carvalho. E de lá é que o Papa Paulo VI me nomeou bispo auxiliar aqui de 
São Paulo. Padre eu fiquei com 26 anos, jornalista a vida toda. Minha paixão 
sempre foi comunicação, porque eu acho que Jesus é a palavra, é a 
comunicação viva do Pai. E ele veio para esse mundo para fazer da 



368 
 

humanidade fraternidade, na justiça. E tem um mandamento: que a gente se 
ame.  

Então, logo que eu vim para a região Leste, nós fomos nos reunindo, 
sempre trabalhando em equipe. Com padres, religiosas, leigos e leigas. E aí 
nasceu a ideia do CEMI, nasceu conosco lá e, nasceu também o jornal Grita 
Povo. Olha, nem sei a questão de data de nascimento. A ideia foi muito 
simples, era preciso, nós até pretensiosamente dizíamos “Ter a universidade 
do Povo”, feita pelo povo, o povo que não frequenta a escola, não frequentou a 
universidade, mas que tem sabedoria. É por isso que nós cantávamos “Que 
sabedoria é essa que vem desse povo? É o Espírito Santo, falando de novo.” E 
no espírito do Concilio Vaticano II de Medelín, nós realmente achamos que na 
luta popular duas coisas são fundamentais: a conscientização e um povo que 
está com os pés na estrada e tem a palavra de Deus nas mãos. Então, um 
povo que se apossa da palavra de Deus, da Bíblia. Um povo que se encontra 
pessoalmente com Jesus e que luta.  

Nos baseávamos na pedagogia de Paulo Freire, ele esteve lá no CEMI. 
E aqui meu amigo Lula, que não escondo. Não escondo, luta do povo contra 
uma burguesia incrustada. Bom, então, esse foi o espírito, conscientizar o 
povo. E conscientizar o povo através de que? Através de encontros, de 
assembleias. Para que? Para reivindicar aquilo que é de justiça para o povo. E 
aí vieram as grandes lutas por habitação, por creche, postos de saúde, por 
sarjetas, por pavimentação. Então, essas grandes lutas que chegaram a 
mobilizar, na Praça Padre Aleixo em São Miguel, até 15 mil pessoas.  

Nós também estabelecemos na Páscoa, a caminhada da Penha até São 
Miguel. E gritando na rua “Cristo ressuscitou. Ressuscitou para que nós 
tenhamos vida. Vida em plenitude. Vida de gente.” As comunidades foram 
robustecidas, Comunidades Eclesiais de Base, elas tinham caderninhos, 
roteiros para suas reuniões, para o aprofundamento da palavra de Deus e 
compromisso libertador de uma realidade opressiva. Esses cadernos eram feito 
pela equipe do CEMI. Tínhamos diversas equipes, o CEMI que era o grande 
articulador da comunicação popular. E havia também pastorais específicas. 
Quer ver uma mostra? Você pode foliar um pouquinho para você ter ideia, não 
é livro, isso daí, é tudo subsídio, é um apanhado. Olha “Estamos em 
Assembleia!”.  Isso daqui é a universidade do povo. Eu fico até emocionado 
quando pego isso. Olha “Pão para quem tem fome”; “Vamos a Belém, a casa 
do povo.”. Percebe? Então, isso daqui são os grandes livros do povo. A 
universidade. Então, nós navegamos por aí, todos esses anos. 

Além do CEMI havia diversas equipes: a equipe de liturgia, das 
comunidades eclesiais de base, a equipe da Pastoral Operária. O jornal tinha 
equipe própria. O Carlos Strabelli, para citar um, eh, Carlos Strabelli 
(emocionado) e outros, Padre Ticão, um grande líder na questão da moradia lá 
em Ermelino Matarazzo. Na questão de subsídios, o Paulo Bezerra, o Paulo 
em Itaquera. É uma escola que continua. O Carlos Strabelli se casou com uma 
das militantes nossa, a Bete, que depois ficou doente, hoje ela está na cama há 
muitos anos, estou devendo uma visita a eles, crucificados. Bom, como quer 
que seja, foram pessoas, isso é injusto de citar uma que outra. Essa irmã que 
esta aí embaixo, que atendeu, ela foi acusada de liderar os saques em Jardim 
das Oliveiras, onde o Mário Covas, meu amigo, foi lá, o depois presidente da 
República, que é do PSDB, o Fernando Henrique está lá também olhando, 
entendeu?  
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Nós tivemos uma memorável assembleia, lá no Jardim das Oliveiras, 
eram 11 horas da manhã, fazia um calor, era para reivindicar saúde para o 
povo, e o povo lá na praça, praça chão batido. E o Adib Jatene, havia 
prometido que viria à assembleia. E a assembleia vai e cadê o Adib Jatene? 
Nada. Chegou a hora dele que falar, e fogo “Promete falar e não vem!”. Daí a 
pouco vem, ele era altão, caminhando no meio do povo “Tô aqui!”. Saiu até na 
Folha de São Paulo, que ele agradeceu a mobilização do povo, porque 
facilitava que ele tinha verbas. E ouve, “o povo unido jamais será vencido”, 
quanto gritar pelo povo, entendeu? E quantas conquistas também. 

A primeira conquista era um povo que levantou a cabeça, um povo que 
tinha felicidade de ser povo e também conquistamos saúde melhor, creches, 
com a luta da panela vazia, agora eles fazem a panela cheia por aí, por 
habitação foi significativa a luta por habitação e essa consciência de ser povo, 
entendeu?  Esse slogan “O povo jamais será vencido” eletrizava e deu uma 
colaboração muito grande depois ao movimento das Diretas Já, a esse anseio 
de liberdade. Um povo que se ergueu. 

Eu me lembro, quando, o Covas, meu amigo que já esta no céu, ele 
tinha inaugurado a subprefeitura de São Miguel. Lá estava bonita e tinha portas 
de vidro, e nós, então, delicadamente, forçamos as portas, entramos e 
ocupamos, umas 2.000 pessoas. E o Covas mandou recado “Que não recebia 
isso, mais aquilo.” Aí eu falei com ele “Mas, doutor, nós somos povo, o senhor 
gosta tanto do povo”. A partir daí, nos tornamos grandes amigos. Vivemos 
jornadas, por exemplo, quando uma ocasião, lá na passagem de nível, 
Ermelino Matarazzo, Vila Ré, não tinha as cancelas, nem isso tinha, era um 
descaso para com o povo, desrespeito. E um ônibus passando, colidiu com um 
trem, foram vinte e poucas pessoas que morreram. Nós nos unimos, quando eu 
digo nós é sempre o povo. Sempre povo, liderança, eu nunca fiz alguma coisa 
sozinho. Sempre presente, mas sozinho não. O mérito é de um povo 
organizado. E eu tive a honra de ser pastor desse povo.  

Então, estávamos à noite, lá no Jardim Nordeste, “O que que nós vamos 
fazer?”, uma pessoa falou “Ah, vamos rezar uma missa”, vamos isso, mais 
aquilo e tal, uma religiosa lá no fundo do salão disse assim “E que tal a gente 
parar os trens?”. E eu falei “Vamos parar os trens”. Ora, os jornais publicaram 
em manchete: “Bispo ameaça parar os trens.” O superintendente da rede 
ferroviária, me telefonou, e convocou, era tempo de ditadura. Eu fui lá, fui 
convocado pelo telefone antes “Você está convocado para vir aqui”, na Estação 
da Luz, eu falei “Eu vou, mas não vou sozinho, vou como uma comissão”. “Não 
você que está sendo convocado”. “Eu não irei sozinho, nós trabalhamos 
sempre em equipe” e fomos a comissão. Ele passou um sermão para nós 
“Onde se viu ameaçar paralisar trens?” E a senhoras que estavam, foi uma 
comissão de seis, diziam “Mas nós vai paralisar os trens, nós vai sentar no 
trilho.”  

E em um determinado momento ele me pediu “Por favor, senhoras, me 
deem algum tempo, em dois meses nós vamos colocar a cancela”. Eu falei “Tá 
suspensa, pelo prazo de dois meses nós não vamos sentar nos trilhos. Agora, 
se o senhor não colocar, nós vamos impedir o trânsito. Vamos suspender as 
missas de domingo e vamos rezar sentados nos trilhos da rede ferroviária”. Um 
mês e pouco depois as cancelas estavam lá. Poucas coisas para melhorar a 
vida do povo. Então, foi por aí.  
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A comunicação popular foi fundamental, o Grita Povo, desse jornal eu fui 
diretor, “Nós queremos viver”, esse é o Grita Povo, o lema, “Metalúrgicos: 
Oposição de São Paulo preparam-se para a eleição”. Então, era a luta do povo. 
Aqui outro número do Grita Povo, minha vista não está dando para ler, “Povo 
unido, fome e sede de justiça”. Você percebe, estava na mão do povo. Isso é 
cartilha da universidade popular. Isso aqui realmente era cartilha e, o povo 
lendo e passando. Uma beleza, uma beleza.  

O CEMI, o Grita Povo, eram aqueles que ajudavam o povo a não ter a 
cabeça da TV Globo, mas ter uma cara de discípulos de Jesus, de cidadãos 
que se reconhecem com dignidade de filhos de Deus e dispostos a dar a 
contribuição para melhorar a vida, não somente sua, mas a vida do povo. Foi 
uma mística, nós tínhamos uma mística, nós tínhamos realmente essa mística 
que empurrava o povo. É uma beleza, não sou saudosista, mas presto a minha 
homenagem a todos quantos lutaram, e lutamos para valer nesses longos 
anos.  

Então, eu tenho entusiasmo ao chegar em São Miguel, “Vamos fundar 
um jornal”. Fui para Blumenau (SC), onde fiquei dez anos, fundei um jornal. Só 
que o de São Miguel tiveram o destino de matar, porque para sustentar um 
jornal popular precisa ter muito sangue popular, precisa ter organização do 
povo, não tem poder econômico por trás. Tem um povo que escreve, que dá 
entrevista, que lê, que passa. Então, morreu o daqui, morreu o de São Miguel, 
é pena. E, sobretudo porque não tem mística, quando tem mística a gente 
passa através de um papelzinho, essa que é a verdade. Como aqui tem 
mística, isso aqui é cheio de mística. Aqui é vida, não é biblioteca, isso é vida, 
estava na mão do povo. É universidade popular de São Miguel, beleza pura, é 
o CEMI.  

No meu tempo não tinha financiamento nenhum, quem que financiava? 
Não tinha projeto do exterior, para isso não. Nós tirávamos da onde dava. Hoje 
não tiram também para fazer construção? Aí é que está. Precisa ver para onde 
nós destinamos, as prioridades. Se nós acreditamos  em um jornal, ao invés de 
fazer uma parede, nós fazemos um jornal. Então, isso é questão de mística, é 
questão de opção. A comunicação sempre foi uma preocupação da igreja, mas 
sempre nós andamos, hoje, por exemplo, nós andamos de jegue. Temos que 
nos modernizar, temos que entrar agora na internet, nos blogs, nos twiters e 
assim por diante. E também, na imprensa escrita, na televisiva, na rádio, 
comunicação, nós estamos mais presentes já faz tempo, pelo Brasil. Há uma 
rede, mas a qualidade programática das nossas televisões tem que evoluir, tem 
que melhorar. Então, nós temos que investir.  

Quando não há mística, quando não se acredita, não vai para frente não. 
É uma falta realmente de respeito para com a história. Há pessoas que 
cultivam, eu recebi agora de um colega meu, quatro anos menos do que eu, 
recebi através de um professor de medicina da USP um e-mail “A minha filha 
se casou, com um neto de um amigo seu lá de Ribeirão Preto, e ele falou que 
quando o senhor foi ordenado padre, em 1959, ele fez um discurso, e ele então 
me passou a cópia do discurso que ele fez para o senhor, porque ele guarda 
tudo”. Olha aqui o discurso que esse homem fez, na missa que eu celebrei num 
lugarejo, no interior, Saltinho de Piracicaba, e agora ele mandou cópia para 
mim. Tem pessoas que guardam, outros que fazem questão de colocar a 
memória como se fosse papel higiênico. Isso é uma falta de cultura, falta de 
respeito, falta de tudo.  
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Eu ainda pretendo doar materiais lá para São Miguel, não sei se tem 
esse acervo aqui. Agora, que eles garantam que tenha uma salinha para 
guardar, porque se ficar em uma biblioteca, em casa não adianta. Eu acredito 
na organização popular. Não há outro meio de um povo realmente servir a não 
ser a partir do povo. E um povo que tem objetivos. O CEMI se colocou a 
serviço disso, o Grita Povo se colocou a serviço disso.   

Hoje nós estamos entrando nas grandes redes, acho que é uma 
novidade extraordinária. Eu, por causa da minha deficiência visual, tenho muita 
dificuldade de entrar nesse mundo, lamento, mas aceito com alegria minha 
condição. Eu saúdo isso com muita esperança. Por outro lado, eu acho que 
também é um objeto imenso de alienação, de perversão realmente de 
princípios, de valores. Se nós não tivermos pessoas que se organizem com os 
ideais evangélicos, ou se não quiserem usar esse termo que para mim é 
sagrado, os grandes valores de fraternidade, de justiça, de igualdade, de 
liberdade, que deve haver na sociedade. Porque uma sociedade que não se 
alicerça na justiça, na verdade, na misericórdia, no amor, é uma sociedade 
fadada à destruição.  

O jornal de hoje diz que a China é o terceiro país “China torna-se o 
terceiro maior vendedor de armas”. Os dois outros primeiros, Estados Unidos e 
Rússia. Isso daqui é um escândalo. Nós precisamos realmente dizer que são 
uns vendilhões, e são os três países que têm bomba atômica. Outros têm, mas 
eles também. É o poder, é a barbárie. É como dizia, se eu não me engano 
Einstein: “Não sei como será a terceira guerra mundial. Na quarta eles vão lutar 
com um cacete.” Aí vai ser com um bastão. Mas, nós caminhamos de 
esperança em esperança, sempre. É uma beleza.  
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ANEXO 12 

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). 

 

Eu sempre trabalhei em São Miguel e naquele pedaço onde eu vivia era 
tido como risca faca. Isso na década de 60 para 70. A gente morava em uma 
casa que tinha quintal, onde a gente sentava para contar história, em roda da 
fogueira, para as rezas. Então, a gente tinha aquelas rezas popular, rezava os 
terço, ia paras casas, fazia coroação de Nossa Senhora. Eu sempre fui 
católica. E tanto que quando a mãe morreu, em 59, teve uma procissão que o 
pessoal falava que parecia com a de Senhor morto. Tinha gente que chamava 
minha mãe de mãe, gente mais velha que ela, porque a mãe sempre nos 
acolher as pessoas mais pobres. Não que não acolhesse os outros, mas que 
acolhesse todo mundo. Mas, aquele que menos tinha, acolhesse, porque é fácil 
gostar de quem tem.  

Então, isso foi muito forte na nossa vida. E fortaleci também pela minha 
tia, analfabeta que nos criou. Ela passou a nos criar, e ensinava a gente que 
ninguém era mais do que ninguém. Deus estava em todo lugar. Se a gente 
fosse no bar e sentisse que Deus não estava, então, não ia não. Mas, Deus 
estava no baile, no bar, estava em todo lugar que a gente estava.  

E papai falava, não lia a Bíblia, porque era proibido ler, o povo não podia 
ter conhecimento. Mas ele passava assim: falava dos dois filhos que um o pai 
pedia para fazer, o outro não pedia, aquele falava não fazia, era melhor do que 
o outro que fazia. Então, a gente olhava isso, ficava preocupado de falar eu 
faço, eu não faço [risadas] porque o importante era fazer. Então, a gente vem 
naquela questão, o que moveu assim na luta foi essa questão do acreditar em 
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um Deus. Que em dado momento a gente tem medo do Deus. A gente aprende 
a ter medo, porque tem hora que castiga e não é isso? Mas, isso foi bastante 
forte.  

A primeira empresa que eu trabalhei foi na Nitro Química, na conicaleira, 
trabalhava com fios. Eu não dava conta daquelas máquinas, ô tristeza. Eu não 
estudava nessa época, só tinha o primário, tinha uma vontade de estudar, mas 
quando eu chegava para falar que eu precisava estudar, era barrada “Quer 
estudar? Então, sai do serviço”. Não tinha essa coisa, estudante tem que sair 
mais cedo ou um turno só. Porque na Nitro Química mesmo eu trabalhava só 
de manhã. Até dava, podia até dar. Mas, a gente tinha muita dificuldade. 
Morava de aluguel, fomos despejados e passamos a morar na casa da minha 
tia, de favor.  

Então, eu lembro que quando eu ia para fábrica era uma tortura, porque 
eu sabia que não ia dar conta do serviço. Era para tomar conta de 35 fusos, e 
aí quando um quebrava você corria para o outro. Era uma loucura. Eu sei que 
eu passava perto de cemitério, tinha o cemitério de São Miguel, ainda existia, 
eu passava lá e falava “Mãe, me acompanhe, me ajuda.” [risadas]. E aí, tudo 
contribuía, porque a gente não comia, não se alimentava direito, às vezes não 
levava marmita, levava um pedaço de pão para comer na hora do almoço.  

Nessa empresa fiz o contrato de três anos, eles não aguentaram, me 
mandaram embora com 11 meses de trabalho [risadas]. Eu não dava conta, 
eles falaram que iam chamar meu pai para me dar uma surra porque eu não 
obedecia, desse jeito. Eu tinha 15 anos. E outra, quando as máquinas 
paravam, eu era a primeira a parar “Ah, graças a Deus, não vou trabalhar” 
[risadas].Lá havia umas mulheres porretas que faziam. Começava a greve e 
falava “Para as máquinas”. Eu era a primeira a deixar, parava tudo e a polícia 
dava de cima. Era aquela loucura. Nessa época, era soldado da cavalaria, 
soltava os cavalos no povo. Depois saí e consegui na Lutfalla, onde trabalhei 
um pouco mais. Ali fui convidada a assinar um acordo, que foi quando tirou os 
direitos do trabalhar e entrou o fundo de garantia. Então, assinar o acordo, o 
fundo de garantia. Meu pai foi junto e falou “Ah, é melhor”. Era obrigatório, 
porque senão eu perdia o emprego e não arrumava mais.  

Depois de lá fui para empresas metalúrgicas, trabalhei na Piloto, aí foi 
diferente porque eu já estava na Pastoral Operária, fazendo o trabalho da 
pastoral da juventude trabalhadora, era a JOC. A gente discutia a questão do 
trabalho, tanto que eu fui para Olinda, Pernambuco, participar de um encontro 
da juventude lá com o nosso bispo Dom Helder Câmara. Eu comecei na 
Pastoral Operária mais na década de 70, vim discutindo com o povo, na sala a 
gente fazia cursos. Mas, antes disso, esse aprendizado que a gente teve na 
JOC também me ajudou a para a Piloto. Parei a fábrica de manhã. Foi até 
assim, porque a gente estava muito voltada para essa questão da injustiça, 
todo mundo igual, aquela coisa toda. Entrei Na luta entrei não foi nem essa 
questão muito porque tinha entendido a coisa. A coisa maior era porque a 
gente começou ler a Bíblia, em casa mesmo, e a gente via.  

A greve na Piloto foi em 75, e ao contrário daquela da Nitro, em que eu 
dava graças a Deus para não trabalhar, essa já foi com um pouco mais de 
conhecimento. Porque eu comecei a colocar para as meninas que ali tinha que 
ter uma CIPA, alguma coisa voltada para o trabalhador. Não podia ser uma 
coisa assim, com esse descaso. Porque quando uma pessoa desmaiava, tinha 
qualquer coisa, eles punham éter, álcool e a pessoa voltava a trabalhar. Não, 
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tem que ter, essa empresa tem que olhar para os trabalhadores, não pode ser 
desse jeito. As meninas viam que eu estava conversando, os meninos tudo, 
vinham ao redor entender o que era isso que eu tanto falava. Daí começou 
mudar as coisas lá dentro da empresa, no dia mesmo já socorreram bonitinho e 
tudo. Mas, eu não voltei mais. Eu fui convidada a não entrar mais na fábrica, 
me pagaram tudo direitinho, até fui dispensada.  

Nesse dia teve um ato em São Miguel e os meninos me mandaram 
tomar cuidado porque podiam me pegar a qualquer hora. Eu lembro o que 
disse o Padre Agostinho “Você tem que anotar tudo, porque aquele que perde 
a história não volta pra casa” [risadas]. Porque esse é um pecado nosso, a 
gente não anota as coisas, e quando anota, às vezes, perde. Também se 
perde com tantas mudanças, muda para um canto, muda para outro. Numa 
casa chove, na outra casa molha [risadas]. Teve um ato naquele dia, que até o 
pessoal estava mandando votar, não sei, foi na época que a gente votou tinha 
PMDB, antes foi de 70 para cá, era o MDB e a Arena. Eu sei que lá eu conheci 
o Suplicy, conversei com ele. E aí falamos “Ah, nós não vamos votar em quem 
vocês quer não, não vamos votar no Suplicy”. Assim, aquelas coisas meio 
doidas, não porque alguém está mandando que você vai votar. Então, já 
começou por aí. 

Antes da Piloto, eu trabalhei na Matarazzo, onde eles mandaram “Ou eu 
trabalhava ou estudava.” Lá eu entrava das cinco às duas da tarde e das 2duas 
às dez da noite, uma semana às cinco, outra às dez. De lá eu sei em 74. 
Depois vim para a Piloto. Em seguida fui para algumas boca de porco. Acho 
que depois vim para Philips, foi em 77, eu já estava na Pastoral Operária 
trabalhando, mas, não tinha priorizado a PO ainda. Até então eu era catequista, 
eu era da PJ, eu era da Pastoral Operária, e aí me convidaram para o 
Movimento de Consciência Negra, que eu tinha que entrar no grupo 
[risadas].Quando ia me apresentar na comunidade “Cidinha da Pastoral, 
Cidinha daqui, Cidinha dali. Então eu tomo consciência de classe, que tinha 
que priorizar, porque quem faz tudo não faz nada. E não dava também para 
fazer tudo. E dentro da igreja também ajudava nos cantos e em tudo. Eu fui 
saindo. 

Desde a década de 60, eu fui muito voltado ao teatro. Era o grupo Tapas 
que fazia teatro na rua, era teatro popular amador, alguma coisa assim. Então, 
a gente apresentava a Paixão de Cristo, por exemplo. Até vieram artistas da 
Tupi. Ali era a matriz, na catedral. Naquela época, era o Padre Duílio que 
estava lá, que andava com a gente. Havia muita pressão hoje a gente estava 
com as pessoas, depois não estavam mais porque eram presas. Era época de 
repressão. Então, o Padre Duílio vivia indo para a delegacia e vivia gente se 
perdendo. Isso em 68-69. A gente fazia teatro de rua, mas o interessante é que 
nunca tinha ido a um teatro. Nós pegávamos e aí naquele espaço a gente fazia 
o teatro e dava trabalho para os padres, porque quando vinha repressão, eles 
tinham que inventar alguma coisa e tirar a gente da jogada [risadas], porque a 
gente denunciava mesmo. Para ter uma ideia, a gente era tão assim, que 
quando o Cajá foi preso, nós criamos uma música, a gente sempre colocava 
uma música em cima da outra, fazia uma adaptação: “Você pensa que Cajá tá 
preso. Cajá não tá preso não. Cajá é cada um de nós...”. 

Eu fui presa em 79, mas só fiquei um dia [risadas]. Eu fui presa fazendo 
porta de fábrica em 79, lá em Guarulhos, nós fomos parar as fábricas. Nós 
Pastoral Operária junto com a Oposição Sindical Metalúrgica. Em 77eu entro 
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na fábrica e o pessoal fica me conhecendo como a “Maria corintiana”, que foi 
na época que o Corinthians ganhou, e eu entrei toda fantasiada de Corinthians 
[risadas] e lá a Philips as meninas andavam muito bonitas, cheias de nove 
hora, aí eu entro com a camiseta aqui amarrada, bandeira. A gente trabalhava 
na linha de montagem e eles marcavam todos os erros que a gente fazia 
durante o trabalho. Eu cheguei com a bandeira do Corinthians e pá em cima do 
quadro, veio todo mundo olhar, até a chefia, e o povo gostando “A Maria 
corintiana” e eu fiquei com essa fama da Maria corintiana.  

Depois da Maria corintiana, teve a greve de 78, nessa eu não ajudei 
nada lá na Philips, só conversava, porque eu tinha entrado em 77, então tinha 
que pisar em ovos, conhecer o povo. Estava na fase de conhecimento ainda. 
Mas, mesmo assim eles me chamaram a atenção, porque eu terminei 
participando, porque a gente termina participando de uma certa forma. “Puxa 
vida, não pode fazer greve?”. Ele o chefe disse assim “Não, Maria, porque isso 
daqui é perigoso!” “Eu não sabia, não vou fazer mais isso!” [risada]. No começo 
de 79, eles iam me mandar embora da fábrica, eu fiquei sabendo por uma 
companheira lá do RH, que avisou. Fui para assembleia do sindicato e 
denunciei, e eles me seguraram, não me mandaram embora, porque, senão, ia 
confirmar aquilo que eu tinha falado. Eu falei que estava para ser mandada 
embora, que todo trabalhador que abria a boca era assim mesmo e pá e falei. 
Tinha terminado de ler a história do trabalhador, aquele livrinho amarelo. 

 A gente tinha muita ligação com a Frente Nacional do Trabalho, tinha 
apoio da Oposição Sindical, da Pastoral Operária. A Maria Pires, que é irmã do 
Salvador Pires da FNT, foi convidada a ser delegada sindical da Philips, o 
porquê a gente discutia também. Nossa reunião era cinco em um fusca “Por 
que a Maria foi chamada para ser delegada sindical?”.  Porque ela tinha 
responsabilidade com a mãe, com o pai e com a casa dela, não podia fazer 
muita coisa. Ela só falava na fábrica e acabou. Agora, com as outras, eu e 
outras meninas, era diferente. Porque a gente era do mundo mesmo. Se 
tivesse de virar o outro dia, virava. Então, essas não podiam pegar, mas a 
Maria Pires sim. Daí, nós aconselhamos a ela a aceitar e ela concordou com  
nossas condições, como tem que colocar outra pessoa, a Cida vai, depois se a 
Maria Pires ganhar, passa o mandato para a Cida.  

Então, na realidade foi em 79 que eu ganhei como delegada sindical na 
Philips, mas eu não ganhei quem ganhou mesmo foi a Maria Pires, ela 
renunciou. Porque era discutido por palmas, eles não conseguiam saber quem 
tinha ganhado. Aí foi por voto, e ela ganhou com seis votos de diferença. Uns 
torciam “A Maria delegada. A Maria grevista.” porque de Maria corintiana eu 
passei a ser a Maria grevista. Maria pega, na hora ela agradece o povo que 
votou nela, “Mas, só que a gente vai passar para uma companheira forte, que 
merece estar aqui, que é a Maria Aparecida!” e passa e não deixa nem 
ninguém, falar nada. Quando o diretor do sindicato foi impedir, o povo já 
aplaudiu, o povo concordou. E daí, então, não teve mais outro delegado, 
sempre tinha um para competir, mas ninguém ganhava de nós da Oposição 
Sindical, daí tiraram o delegado sindical, não teve mais o delegado sindical.  

Delegado sindical foi até mais ou menos em 86, quando tiraram eu me 
inscrevi para CIPA. Porque acabou o mandato, manda embora. Eles falaram 
que eu não podia, mas eu descobri no livrinho da JOC, que eu podia ser da 
CIPA, fiz uma petição e encaminhei para Delegacia Regional do Trabalho. Veio 
um representante da DRT e exige que a Philips colocasse meu nome para 
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concorrer. Fizemos campanha na fábrica, mostrando a cópia da petição. Eu 
entrei e fiquei mais um tempo na Philips. Fui dispensada em 88 quando acaba 
todo o mandato. Aí, não seguraram mais.  

Eu fui presa em 79, em Guarulhos. Nós fomos mais de 40 piqueteiros 
para delegacia. Um dos nossos companheiros, o Toninho esposo da 
Esmeralda, que mora no Votorantim, ele escorregou em um barranco e caiu 
fora para avisar ao povo que a gente tinha sido preso. No primeiro lugar que eu 
vi me deu vontade de ir ao banheiro, porque eu estava com um monte de nome 
dentro da bolsa e queria me desfazer daquilo. Dei tanta descarga, a 
preocupação era alguém pegar e acontecer alguma besteira. Mas, dei 
descarga mesmo, medo de entupir o banheiro [risadas], foi tudo embora. E dai, 
andando na rua, a exemplo de outros companheiros, que a gente viu muito, 
aonde passava falava o número do telefone “Estamos sendo presos”. E numa 
dessas ligaram para minha família, ligaram para igreja. Eu sei que depois, tinha 
menção de apoio lá do pessoal de Recife. O Dom Angélico já estava na região, 
em 79.  

O CEMI ajudou as bases. A Leste é uma região muito sofrida. Tinha 
lugar que a gente pisava lá no Parque Paulistano, só faltava afundar, ainda tem 
o pantanal, mas era pior ainda. Na época a igreja fazia a caminhada, que é a 
base de tudo, caminhada de denúncia. A gente saia “Falta água, falta esgoto, 
falta isso, falta pão”.  Então a gente saia, tipo assim, nós de São Miguel, saía 
um grupo de Itaim, ia para o Curuçá, de Curuçá vinha para nossa comunidade 
de Nossa Senhora de Aparecida, da nossa comunidade a gente ia pra 
Ermelino, de Ermelino Matarazzo ia para Penha, onde terminava. 

Quando chegou Dom Angélico, eu lembro como se fosse hoje, porque 
depois nós resolvemos não fazer mais a caminhada, por questão de 
segurança, andava pelas ruas, era época de repressão e a gente andar 
denunciando, porque a gente gostava mesmo de fazer e correr da polícia.  
Essa caminhada começa com o Dom Angélico, e é anterior à caminhada da 
ressurreição. Depois nós paramos de caminhar, que a caminhada se fazia das 
comunidades, era da igreja. Nós pegamos uma parte do Duílio, uma parte do 
Angélico. Então, eu sei que a gente faz essas caminhadas e dá uma parada 
para refletir melhor. E aí começa fazer os teatros, na época da Paixão de 
Cristo. E um dia o Angélico foi falar para nós, assim que ele chegou. “O que 
que era igreja?”. Eu lembro que a gente pegou nas mãos “É isso meus irmãos, 
igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando libertação, por Jesus 
Cristo a ressurreição”. Então a gente entendeu melhor o que que é a igreja, A 
gente começa entender melhor. Que igreja é nós, a gente tem que estar 
organizado. Então, ela vem fortalecer essa questão da fé mesmo.  

Antes tinha o movimento popular, da Oposição, que a gente andava, se 
reunia para poder construir uma central sindical. E eu acreditava, sempre 
acreditei muito no trabalho de base, isso não me tirou, contudo que caí e cada 
vez mais, fica forte. Então, é tanto que quando o PT nasce, eu não entrei no 
PT, eu só entrei depois que estava já desastrado. Porque quando falaram para 
eu ir lá trabalhar com a Luiza Erundina, argumentaram que ela não era petista 
Entrei, mas não podia participar das reuniões porque não era eu não era 
petista, então no PT por isso. Mas a CUT era para sair antes do PT. Então, eu 
fiquei revoltada, eu lembro muito bem que o João Antônio chegou a mim 
“Companheira, é política!”. E eu falei assim “Mas os trabalhares organizados, o 
povo organizado, eles conseguem mudar a história!”.  
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É tanto que ficaram de criar um núcleo do PT em São Miguel e ficamos 
eu e minhas duas irmãs para defender a criação do núcleo do PT. Criou? Não, 
porque a gente lembrava a questão de Getúlio Vargas, colocamos, resgatamos 
a história do populismo e que a gente tinha que entender melhor para poder 
fazer algo nesse sentido. Não era dessa forma. E defender nosso companheiro 
que tinha mais que ficar na luta, porque eu defendia a questão da organização 
operária, como que eu vou defender que abra logo um núcleo ali. Então, tudo 
bem, nasceu.  

Mas, uma coisa que dava muita força: não dá para parar a luta. Porque 
quando eu não tinha casa, conseguimos casa na luta. Tanto que o Angélico 
uma vez, ele falou para mim “Pega os pau aí, não deixa ninguém levar suas 
coisas” [risadas]. “Dom Angélico, vai acontecer o despejo em casa, Dom 
Angélico...” [risadas]. Dom Angélico conhece a gente muito assim, a fundo. 
Cada um do povo que acompanhou ele, que estava junto com ele, ele sabe um 
pouco da história. Ele pisou no barro com a gente. “Pega o pau, não deixa aí!” 
E a gente acreditava e acredita. Acreditava e se organizava mesmo.  

Quando a gente fazia essas coisas, que estava na luta, a gente 
conversava e as coisas da gente era valorizada. Vinha com o jornal e todos 
liam. Liam coisa que era nossa e nós discutíamos coisa que era nossa. Nós 
fazíamos encontros de espiritualidade, enquanto Pastoral Operária, que davam 
muita força para gente. E como dá, uma coisa que a gente não abre mão, do 
nosso retiro da Pastoral Operária. Porque trabalha muito essa espiritualidade, 
do compromisso. Então, isso ajuda você, ajuda muito.  

Em um dos jornais do Grita Povo perguntaram para mim “Como que era 
essa questão da vida em relação ao casamento?”. Eu namorei muito, mas 
sentia que se eu cassasse tinha me separado, não sei se tinha separado ou 
não, isso ai é outros quinhentos. Mas assim, aí eles perguntam, essa questão 
de solteiro, eu deixo bem claro para as pessoas, que eu sou solteira não é 
porque eu quis, é porque não deu certo. Eu não vou querer que alguém me 
impeça de fazer uma coisa que eu acredito para ficar com ele.  

Nessa entrevista eu digo “Eu já sou casada com a luta. Então, quem 
quiser vir, tem que me aceitar casada com a luta”. Mas, eu vejo assim, muito 
bom, porque eu tinha aquela coisa, toda mulher tem vontade de ter um filho, eu 
tinha mesmo. Aí, eu vim ter um filho em 97, um filho casado com a luta, que é 
Pastoral Operária. Ontem, dia 18, ele fez 18 anos, 18 anos que ele entrou na 
minha casa. O João Carlos dos Santos. Ainda falei para os meninos em um 
dos encontros, eu me sinto assim realizada porque o pessoal falava “Ela tá aí 
porque ela não teve filho”. Hoje eu tenho filho e não deixei de lutar.  

Nunca fui muito de escrever. Eu participava assim, de entrevistas, das 
coisas que aconteciam, pegavam comigo, tem muitas falas minhas, mas que 
outros escreveram. Eu ajudava um pouco no sentido do conteúdo. E dentro do 
Movimento Operário eles ajudavam nas divulgações, e no próprio apoio. De a 
gente clarear mais as nossas ideias. Porque a gente participava, mas tinha 
coisas que tinha que entender melhor. E a gente entendia melhor nos grupos. 
Os livrinhos que ajudavam bastante. A gente também filmava nossos trabalhos 
inclusive, eu tenho filme da Philips. A gente tinha apoio também para filmar os 
trabalhos, os movimentos. O CEMI emprestava a filmadora, ou, às vezes, 
alguém do grupo deles filmava. Depois a gravação virava audiovisual para 
reflexão. Emprestavam a máquina fotográfica. 
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Mas, o jornalzinho era sim de fundamental importância. Porque, olha, 
para peão, isso que tem que entender, para uma pessoa de base, quando a 
gente vê o trabalho da gente espelhado é um orgulho. E o pessoal leva e olha 
e dá mais crédito no outro, porque está vendo ali. Está vendo um registro, não 
uma coisa que você está falando. É um registro. É uma coisa que a gente 
refletia lá, era isso, a Marlene, a gente refletia muito “O que é que tem por 
detrás disso?”. A gente não fazia as coisas assim, ia lá, dava a entrevista e 
acabou. Para eu chegar também a isso tinha passado por um processo de 
formação. O que é que tem por detrás? O que é que estão querendo?  

A gente ia se fortalecendo, você já ficava esperta. Isso em relação a 
tudo, porque tinha uma perseguição. Tanto que quando a gente saía percebia 
que tinha gente atrás. E depois também, você enxerga a mão de seu 
companheiro trabalhador aqui nessa peça. Você enxerga o pessoal da roça 
que trabalhou para você ter o alimento. Valorizar cada um. Isso era tudo 
trabalho da igreja que a gente fazia. Eu não sei se eu me condeno a questão 
do estudo maior ou não. Porque eu nunca fui uma boa aluna. Direito eu fiz, 
depois que eu saí da Philips, depois que eu já estava aposentada. Porque foi 
quando eu estava trabalhando para Luiza Erundina. Lembro como se fosse 
hoje, arrumando a escada junto com a Imaculada “Vamos fazer faculdade?”. 
Uma olhou pra outra “Vamos” “Porque agora o dinheiro dá para pagar uma 
faculdade”. Aí, nós fomos. Quando as pessoas chegavam lá na faculdade, eu 
falava assim para o professor “Ai, eu tenho que passar professora, porque eu 
estou tão velha” [risadas]. 

Nos cursos de comunicação popular a gente fazia caminhada em 
silencio. Aí, o Strabelli na frente, nós lá tudo.  Escutar só nossos pés. Era muito 
bom e a formação por aí. Quando entrava numa sala, ele fechava tudo e a 
gente ali, não falava nada. Daqui a pouco ele dava uma bronca “Eu fechei isso 
daqui, como vocês querem lutar, como vocês querem isso?” Vichi Maria, que 
vergonha.  
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ANEXO 13 

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. 

  

Eu namorei dez anos, de 1970 a 1980. Em 1980 eu casei, o meu marido 
era um sindicalista, aquele s assim, ele ia para luta, mas a mulher tinha que 
estar dentro de casa. Então, eu sempre fui muito caseira, uma mulher que ele 
trazia os amigos do sindicato aqui, era cafezinho, era bolo, essas coisas. 
Inclusive, a Marlene da Pastoral Operária lembra muito disso, que ela 
conheceu meu marido também, dentro do sindicato. Era muito comum isso. 
Então, ficavam conversando na esquina e ele achava interessante a Marlene 
como sindicalista estar participando, mas a mulher dele estava em casa, a 
mulher dele não precisava disso. Aí, eu comecei a participar da igreja, a cantar 
na liturgia, sempre gostei muito de cantar. Ele falou “Por que você está indo 
tanto para igreja?” “Ah, porque eu goste de cantar. Vou ficar só dentro de 
casa?”.  

Nisso, lá eu conheci a Inês e a Maria, que tinha o grupo de rua naquela 
época. Elas disseram “Olha, vai ter um grupo de rua, sempre as quartas feiras 
às 14 horas”. Isso nos anos 80. “A é, mas o que a gente faz lá?” “Ah, nós 
vamos cantar, vamos discutir fé e política. A gente pega a Bíblia, vai ver um 
trecho e depois vamos ver as lutas do bairro”. Aí já me apaixonou, eu fui. Nós 
começamos discutir toda aquela questão do bairro, nos tínhamos aqui a lagoa, 
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chamava lagoa seca, acho que morreu umas três ou quatro crianças lá. 
Chamava lagoa seca porque parecia que não tinha água, as crianças iam 
brincar e de repente não saíam mais. Então, nós tínhamos que aterrar a lagoa. 
E isso foi uma luta das mulheres. Antigamente não era subprefeitura, nós 
íamos até a prefeitura e começamos a participar disso. Foi quando eu fiz uma 
música, e nela eu palavras de ordem e comecei ver que meus dons daquilo 
que eu gostava. E conseguimos aterrar a lagoa, foi uma briga feia com a parte 
do governo.  

Nós começamos mexer com outras partes, fomos até o posto de saúde, 
conseguimos o posto de saúde, a creche, nós conseguimos a creche. Nessa 
época já era o dom Angélico. Essa história que eu conto é 1982-83. Um dia nós 
lemos uma parte da Bíblia e o padre Emanuel estava junto, porque ele é 
bastante responsável nessa parte de luta minha principalmente na questão do 
negro. Ele estava também na casa da Inês nesse grupo de rua, a leitura 
daquele dia falava “Eu não vim para trazer a paz, vim para trazer a espada, 
trazer o fogo. Pegue sua espada e lute”. Aí acabou, o padre Manuel refletiu 
isso com a gente e depois ele ia embora e a gente ia ver como é que a parte 
nossa social.  

Nós acabamos de sair do portão da Inês, parou um carro, e nesse carro 
nós olhamos tinha um litro de álcool e uma espécie de uma espingarda, uma 
arma ali. Eu tinha feito a música que era de reedificação mesmo, cantava 
assim “Lagoa, lagoa antiga. Que matou muita gente, sim. Mas o grupo de rua. 
Com muita fé, esforço, conseguiu aterrar a lagoa, por causa disso quase que 
apanharam. Mas como mulheres, com fé em Deus elas alcançaram. Nós 
telefonava, todos os dias para a prefeitura. Quem eram essas mulheres, eram 
todas do grupo de rua.  Que começou com duas, mas agora tem muito mais. 
Com força total, reivindicando sempre mais. A lagoa”. A gente levava e batia 
panela. 

No papel onde estava a letra da música só tinha meu nome, Angelina o 
homem que parou com o carro em frente à casa da Inês quis saber quem era 
Angelina. Eu na parte de política não entendia quase nada, e assustei porque 
vi aquela a arma e aquela coisinha de álcool. E a gente sabia de histórias, 
principalmente aqui no lado da Vila União, que eles matavam, colocavam fogo 
em carro, morreu muita gente no campo aqui.  Porque estava terminando a 
ditadura, então, eles matavam mesmo as pessoas, a polícia matava e a gente 
não sabia, falavam que era bandido.  

Mas, hoje a gente vem saber que não era bandido. Então, nos ficávamos 
com medo, lógico. Daí, a Inês olhou assim para mim, estava eu, a Inês e a 
Maria. “Vocês sabem quem é Angelina?” e eu tinha deixado minha filha em 
casa, com um ano e três meses. Eu levava ela, mas naquele dia eu deixei. A 
Inês perguntou “Angelina? Aqui ninguém conhece a Angelina”. Eu assustei, por 
que as meninas estão falando isso que não me conhecem? Mas, elas eram 
espertas nisso. “Eu não conheço Angelina. Aqui no Burgo tem Angelinas que 
não acaba mais. O nome que mais tem”. Mentira né. Aí, ele falou assim “Vocês 
não conhecem, mas a gente vai achar”. 

Gente do céu, aquele homem foi embora, depois a gente veio saber que 
era do DOPS, eu lá sabia quem era o DOPS. Eu vim embora, mas sabia que 
não tinha nada legal naquilo. Não contei nem aqui em casa isso. Só conto 
quando a gente está no meio assim a gente lembra da história. E com aquilo, 
Elas falaram “Corre Angelina, vai para sua casa, fica lá, não sai não”.  Mas, foi 
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tão interessante que eu cheguei em casa, fiz a janta, que meu marido chegava 
cedo, tinha dia que chegava não sei que hora, mas quando não ia para o 
sindicato duas três horas ele já estava em casa. Ele era vidreiro.  

Quando cheguei em casa, corri com as coisas e pensei “Não tá legal, 
preciso saber o que que é isso. Eu vou lá na Inês de novo”. Eu cheguei, a 
mulherada estava toda lá e o padre Manuel também. Aí ele falou assim “Vocês 
viram como é que é, vocês lembram a leitura de hoje o que que deu? Que a 
gente não tenha medo, para gente pregar, que Jesus ele não vem para trazer a 
paz, ele vem para trazer a espada, para gente lutar, vem para trazer o fogo, e 
tal. Mas vamos ficar espertos.” Naquela semana, a Inês foi conversar com o 
Dom Angélico. A Inês hoje é professora e tem um trabalho maravilhoso 
também. Ela era uma das coordenadoras do grupo de rua. Sofria com o marido 
feito o diacho, tem uma história linda aquela mulher. Daí ela disse “Nós vamos 
conversar com o Dom Angélico. Vamos falar que a gente está sendo 
perseguida”. Porque ela e a Maria foram perseguidas dentro da igreja, elas 
viram que tinha um cara rondando a casa delas.  

Então, elas foram conversar com o Dom Angélico. Eu me lembro muito 
bem que nós estávamos em uma assembleia e o Dom Angélico gritou 
“Inclusive, a gente sabe que tem pessoas que podem estar aqui dentro que 
anda rondando as mulheres do Burgo Paulista, colocando medo nessas 
mulheres. Mas, nós queremos dizer que nós não temos medo”. Então, ai foi 
passando, o padre Manuel veio acalmando a gente. A Gente continuou na luta.  

Depois, esse mesmo padre me convida para formar um grupo de 
negros, para gente discutir as questões, porque só estava faltando isso na 
paróquia. Porque esse pedaço era realmente de muita luta. Ai eu falei “Vamos, 
vamos. Mas, padre Manuel como é que eu vou falar eu não entendo nada 
dessas coisas?”. “Eu vou trazer uma pessoa, que vai coordenar o trabalho e 
ensinar muito e é uma negra que você vai gostar”. E foi a Elvira que hoje está 
em Amparo, uma mulher que tinha um trabalho incrível, que começou em Itaici 
com mais ou menos uns cinco estados e isso foi de expandindo. Ela vem e 
forma esse núcleo. Inclusive, eu estava falando disso ontem, porque a gente 
vai fazer todo um resgate desse trabalho, dia 16 de maio. Nós vamos resgatar 
toda a história para a Consciência Negra, dentro desse espaço da Adebanke, 
uma associação que nós criamos. Para o núcleo que a Elvira formou eu 
comecei a chamar o povo, só daqui de casa minha família é enorme, foi acho 
que uns oito, e o Mané também chamou, nós estávamos em 22 pessoas 
naquele dia, para a Elvira falar da questão do negro. E aí começa minha luta, 
saio com um música também dali, que se expandiu em 88 com a questão do 
negro, que era um lamento, eu e minha irmã cantava e nessa luta eu estou até 
hoje.  

A gente vem discutindo, eu estava falando para menina ontem que a 
gente está resgatando todo esse trabalho, que é interessante como nós 
iniciamos o trabalho, a discussão da questão do negro, que eram tantas dores, 
era tanto ranço sabe que a gente tinha dentro para passar que a gente ficou 
muitos anos nisso. Na questão do cabelo, na questão da cor da pele, na 
questão da discriminação racial, cada um levantando um pouco como era 
discriminado. Era o grito, era o momento do grito. E a própria Elvira também ela 
trabalhava isso. E nós não discutíamos tanto a questão política dentro do 
grupo, a questão da discriminação racial ela vem para uma questão política, ela 
vem para uma questão cultural. E isso nós deixamos de discutir, a gente vem 
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discutindo de alguns anos para cá. Se a gente tivesse naquele tempo já 
entendendo toda a história politicamente, nós teríamos crescido muito mais, 
nós teríamos mais força.  

O nosso núcleo do Burgo Paulista nunca terminou, porque é sempre 
cinco seis pessoas, mas, nós éramos um grupo enorme. Nós chegamos aqui 
na região ter nove núcleos. Começamos via igreja, depois nós saímos, porque 
veio a Pastoral do Negro e nós não queríamos pastoral porque não se discutia 
política, não se discutia questão de cultura, a parte cultural que hoje se discute 
dentro da Pastoral do Negro, mas naquele tempo não se discutia. E então, nós 
falamos “A gente quer ser livre nisso daqui. A gente quer dar continuidade no 
nosso trabalho. A gente pode até estar indo falar do negro dentro da igreja, 
mas não ter esse vínculo tão direto”. Então, nós começamos e o grupo chegou 
nos anos 80-90 a 22 estados, a gente ia para assembleias. O grupo de União e 
Consciência Negra me ajudou muito, porque eu era muito tímida, eu só 
conseguia falar mais cantando, mas para falar mesmo de me comunicar, eu me 
perdia, ficava mal pra caramba. E o grupo foi me ensinando tudo isso.  

Fora isso, tinha essa questão da parceria com outras lutas, na Pastoral 
Operária, que a gente sempre estava junto, o Movimento Sem Terra, na época 
das ocupações, a gente estava junto. Era a questão do negro, mas assim, 
naquele momento tinha que unir as lutas e a gente sempre esteve junto. Então, 
precisou da Cidinha aqui, é negra, também ela estava, independente de ela ser 
negra ou não ela priorizou a Pastoral Operária. Que era uma coisa que ela 
gostava, enquanto negra ali e trabalhadora ela contava a história dela.  

Em 1983 eu fiquei viúva. Namorei dez anos, fiquei casada três. Com 
uma filha de um ano e cinco meses. Quando eu fiquei viúva, eu falei “Pera aí!”. 
Eu já tinha todo aquele entendimento do que era aquele grupo de rua, tinha o 
entendimento do que era o grupo de União e Consciência Negra. O padre 
Manuel já tinha saído daqui e já estava o padre Geraldo. Eles me chamaram 
para trabalhar na igreja e eu coloquei minha filha no prezinho e quando 
chegava mais ou menos uma hora eu pegava. Trabalhava de doméstica dentro 
da casa, lá eu fiquei um bom tempo, até eles falarem “Vai estudar, Angelina”. 
Aí, eu comecei a fazer o supletivo. Trabalhava lá, e quando davam quatro 
horas íamos eu e a Marlene da PO fazer o supletivo. Terminei o curso, o padre 
que chegou disse “Você não vai ficar aqui como trabalhadora doméstica, você 
vai trabalhar no Centro da Juventude”, onde comecei a trabalhar com as 
crianças, no Itaim Paulista. 

Eu trabalhava com eles, eram aquelas crianças que saíam da escola e 
iam ao centro para aprender um pouco mais, nós trabalhávamos não só reforço 
escolar, mas a gente buscava a parte recreativa, a parte da cultura. Eu 
trabalhava com a Carmem, a Carmem era uma espanhola, ela e a Alice, a Alice 
uma portuguesa, pessoas assim com a cabeça muito boa na parte de política, 
e a gente começava passar um pouco isso para as crianças. Eu aprendi muito 
lá também, e foram oito anos, cheguei a ser diretora lá do Itaim. Depois que eu 
fui para Casa da Solidariedade.  

Então, a minha vida sempre foi assim, eu não parei e sempre aonde eu 
vou levando a questão do negro. A Marlene que é uma companheira de luta, 
que trabalha com a percussão, toca muito. E até na faculdade a gente 
conseguiu levar o trabalho da negritude. Fiz história na UNIFAI, ali na Santa 
Cruz. Tem a professora Katia, que também é coordenadora da disciplina de 
história, então ela sempre me liga para que a gente possa estar indo lá até 
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hoje. Eu sai em 2006, lá o Festival Mário de Andrade, ela quer que a gente vá 
lá falar como mulher negra, da questão da cultura. E a gente vem continuando 
nosso trabalho.  

De uma forma ou de outra, eu nunca deixei, eu gostaria de estar dentro 
da escola. Mas, eu sei que para eu fazer isso tenho que buscar concurso. Mas, 
quem sabe uma hora chega. Atualmente estou só no espaço Adebanke, a 
gente tem um trabalho de percussão, eu trabalho a formação, a Marlene a 
percussão, aos sábados. Estou lá como coordenadora. A gente trabalha um 
todo, eu falei da mulher sábado passado, falei sobre o 8 de março. Estamos 
com dez jovens. E está sendo muito gostoso esse trabalho lá também, fora isso 
nós temos várias atividades nesse espaço que fica embaixo do viaduto no Artur 
Alvim, que as pessoas discriminam por ser embaixo do viaduto.  

A minha participação no CEMI, vem também com a questão do negro, a 
gente foi participando. Tinha a Marlene, estava lá dentro, tínhamos uma vez 
por semana eu ia ajudar. Foi quando comecei a trabalhar dentro do CEMI. 
Quando chegava época de eleições, que se rodava os santinhos a gente 
ajudava empilhar tudo aquilo ali. Às vezes, varava a noite. Era voluntário. 
Assim eu conheci o Strabelli, a Bete, a irmã dela, conheci o Padinha, inclusive 
hoje a gráfica Padinha ainda existe, acho legal isso porque ele faz o jornalzinho 
da igreja, das missas de domingo. E era legal, porque assim, dava uma certa 
hora, cada um tirava um pouquinho do bolso e fazia lanche. Naquela época eu 
gostava de tomar um conhaquinho, eu e o Strabelli, era uma delícia. Às vezes, 
aquela época de frio nós ali trabalhando a noite inteira, era pão com 
mortadela... Eu só sei que era uma coisa tão gostosa, que a gente trabalhava e 
nem percebia.  

Depois o Strabelli, quando fez aquele primeiro curso que teve de 
teologia. Eles fizeram todas aquelas salas lá para inaugurar a teologia na 
região, com pessoas que participavam da comunidade. O primeiro, eu estava 
lá, e o Strabelli dava aula de comunicação e expressão. Era uma delícia aquilo. 
Nós tínhamos aula de segunda, quarta e acho que quinta. Eram três vezes por 
semana à noite. E a gente sempre muito amigos, eu tenho um carinho muito 
grande pelo Strabelli, a gente se distanciou realmente diante de tudo que foi 
acontecendo na própria vida, e com a Bete também.  

O CEMI para mim foi um meio de comunicação muito forte, da gente 
poder levar aquilo que a gente sentia, que até foram as minhas primeiras 
escritas, dai eu escrevia e falava “Ai, será que tá bom?”. O Strabelli, o gostoso 
dele e da Bete, é que assim, eles não tiravam nada daquilo que a gente 
escreveu, a não ser alguma palavra que estava errada, mas não tiravam o 
conteúdo. Aquilo que a gente queria falar era aquilo que ia para o jornal.  
Então, isso era muito bom. Eu escrevi umas quatro ou cinco matérias no Grita 
Povo.  A questão do negro, depois conheci o padre Sabé também, que nos 
ajudou muito com a questão do negro, a gente se ajuntava para escrever 
matéria para o Grita Povo, falando como estava nosso trabalho no campo 
negro da região.  

A Ritinha, que saiu no Grita Povo, era daqui do Burgo e nós 
trabalhávamos todos na igreja. A mãe dela foi a primeira cozinheira, depois que 
veio eu. E todas as reuniões a Ritinha estava. Ela era uma menina bastante 
política, discutia política. Hoje a Ritinha trabalha com administração. Mas, é 
interessante que onde a mãe ia ela ia. E ela defendia o Grita Povo assim tanto 
que está aí o rostinho dela e o que ela fala. O Grita Povo para mim foi um meio 
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de comunicação muito grande, um meio de poder dar o nosso grito, porque não 
dava para estar gritando.  

A gente não participava plenamente, a gente estava junto, mas não na 
parte da elaboração. Mais na decisão do conteúdo, mas, por exemplo, a 
Ritinha escrevia essa e, muitas vezes, era eu que ia levar, outras, era o Gaba. 
Então, nós ficávamos responsáveis aqui da região, dentro da liturgia, de saber 
quem que queria escrever uma matéria para sair no jornal. Então, a gente 
sempre levava, ficava eu, ficava o Gaba para levar lá para o Grita Povo no 
CEMI. Então, minha participação no CEMI foi mais isso, de estar junto, mas 
não na força do trabalho interna. Aí eram mais eles mesmo, mas eu ajudava 
sim. É igual, nos piques culturais, como teve o pique do axé, o pique da 
juventude, que saía muito no jornal. Então, a gente estava sempre envolvida. 
Enquanto o Strabelli esteve, eu sempre participei. O pique é aquela caminhada 
que tem da Penha até São Miguel na semana santa. Faz anos que eu não vou 
agora. A caminhada da ressurreição. Então, os primeiros piques eu participei, 
junto com o CEMI, com o Strabelli e a Bete, e depois aí foi saindo fora.  

Esse tipo de comunicação chegava nas comunidades. O legal é você ver 
assim, que quando, por exemplo, estavam acontecendo problemas da 
ocupação e que nós precisávamos nos reunir para discutir qualquer coisa o 
CEMI sabia onde estava a comunicação dentro de cada paroquia, eles sabiam 
quem eram as lideranças daqueles lugares. Então, eles davam um toque e 
num instante chegavam, se reuniam, porque a polícia estava em cima naquela 
época. Tinha muita pressão, a repressão era grande. Então, a gente conseguia 
chegar sem a polícia saber, através da comunicação. Tem história que o povo 
chegou antes da polícia, eu não estava.  

Mas, eu sei de histórias sim, do pessoal conseguir fazer aquilo que a 
polícia não queria que fizesse. De por exemplo, de caminhadas, ocupações em 
tal lugar que ia ter, conversavam ali e ocupavam aquele espaço. Nós 
ocupamos São Carlos, aqui nós conseguimos ganhar, tanto que hoje eu falo 
“Meu Deus, a gente levava panelas de sopa para aquele lugar, fazia aqui, 
levava para lá, e hoje tem aqueles muros enormes, que eu não sei mais onde 
está o coordenador”. Arrumou sua casa, conseguiu sua casa, acabou a luta. Eu 
tinha minha casa, então não precisava, mas a gente ajudava quem não tinha.  

Outra coisa muito interessante no Grita Povo era a parte das entrevistas, 
falando sobre as Cebs e o PT, então, a gente ia discutir aqui o que que era o 
PT, a gente ia discutir as eleições, tudo através de matéria. Então, a gente ia 
discutir política através do material que a gente pegava do jornal. Esse jornal 
serviu muito para nós. Daquelas donas de casa que não gostavam de ir muito 
na igreja, mas que gostava de estar no grupo de rua. Levávamos o jornalzinho 
“Vamos discutir isso? O que essa matéria está querendo dizer para nós?”. Era 
discutido nos grupos de rua. Então, eram coisas assim, para mim ajudou muito, 
não só para mim, mas para a Inês, para as donas de casa, o jornal serviu 
muito, muito mesmo. A reflexão do conteúdo, do que ele trazia.  

Eu vejo assim, igual mulheres, que nós tivemos muita luta e muitas 
vitórias aqui no Burgo. Então, nós tínhamos que discutir, não dava para ficar 
falando só da luta se a gente não tivesse uma referência política, do por que 
nós estamos lutando. E, por exemplo, a questão do leite, tantas vezes a 
matéria vinha daquela pessoa que tinha aquelas entregas de leite, e aí a gente 
discutia por que em tal lugar não tinha chegado o leite e porque não chegou? 
Aí era uma discussão também. Então, era muito importante. Era um momento 
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que nós estávamos muito mais abertos para aprender, para ter essa 
conscientização da política, dessa questão social, do que agora. Porque hoje 
você chama, ninguém vem. Antes não, você pegava, tinha lá “Olha, hoje nós 
vamos discutir sobre o posto de saúde, gente. Vamos lá!”, a gente já levava 
material pra discutir.  

O CEMI fazia cartazes, esse tipo de material de assessoria para os 
movimentos. Tinha bastante disso também. Até em casa depois a gente veio 
aprender, trabalho que nós tínhamos de levar os pirulitos que eram os cartazes 
de estar reivindicando, isso o Strabelli ensinava muito. Os pirulitos eram os 
cartazes que colocava em paus.  E saíamos para as manifestações. Isso na 
nossa casa, até pouco tempo continuamos fazendo os pirulitos. E o Strabelli 
ensinava no curso de comunicação, ele dava todas essas dicas para nós e 
tinha os livrinhos que o CEMI produzia também de comunicação, até eu devo 
ter por aí esses livros. Foi aí que começaram as rádios piratas. Não participei 
de nenhuma. Mas, eu sei que tinha lá no Ticão. Depois teve a do Xibiu, que era 
o rapaz responsável pelo som da CEMI, ele está na Bahia hoje, amputou a 
perna. Eles mexiam com som, a família do Xibiu. Ele também nos ajudou 
muito, ele era muito inteligente, ele não mexia só com o som, na parte da 
questão do negro também ele deu uma contribuição boa.  

Quando chegam as comunidades eclesiais de base, chega tudo junto, 
acho que o CEMI é essa própria comunidade eclesial de base, que junta tudo 
isso. Porque é assim, a gente sai de uma ditadura, aí a gente pode gritar, a 
gente pode falar, a gente pode fazer, e a acho que o povo estava em uma 
repressão tão grande que a gente começa querer fazer tudo. Mesmo aqueles, 
como eu, que não tinha uma consciência política, que vinha de uma questão 
que eu vejo hoje até não digo repressiva, mas dentro de casa, a mulher 
fechada que só vivia para casa, eu quero sair eu quero me libertar e quero 
fazer.  

Então, nós não tínhamos preguiça, a gente não tinha desânimo e outra, 
tudo começava dar certo. Você brigava por um posto de saúde, você 
conseguia, por pavimentação, você conseguia, por creche, conseguia... Então, 
a gente começou a ter vitórias e quando você começa a ter vitórias vai te 
dando ânimo para buscar. E essa comunicação ajudava muito. Sempre ajudou. 
Porque aí entra a música, entra os estudos, as reflexões que a gente tinha 
através da bíblia, teatro. Então, tudo isso a gente tinha. Tinha marionete, 
audiovisual. Todas essas coisas. Nós tínhamos um mimeógrafo, que também 
ajudava muito. No Burgo nós ficávamos com o mimeógrafo e aquilo, às vezes, 
ficava tudo apagado. Aí depois, até o Strabelli vai colocar na entrevista dele, 
que através de vaquinha começou a comprar o mimeógrafo à tinta, onde saiu 
uma letra melhor, mais legível. O nosso era a álcool, às vezes, quando 
começava a secar apagava tudo. Ah, que sufoco, nós passamos por isso.  

Eu acredito que o povo não tem oportunidade, não tem incentivo. Porque 
o Grita Povo foi um grande incentivo. E aquela coisa da gente sentar, estar 
junto “Vamos ler isso hoje?”. Todo mundo gostava, todo mundo participava. 
Então, acho que hoje falta mais incentivo para a leitura.  

Eu vejo que cada um foi para o seu mundo. Em nível de conjuntura, 
houve essa quebra, a questão das próprias comunidades eclesiais, que era 
forte e foi se rompendo. Eu vejo que fora, foram fechadas de ciclos, foi 
fechando, as pessoas com o tempo, não digo que foi se cansando, mas havia 
um voluntarismo muito grande, todo mundo era voluntário. As coisas foram se 
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mexendo, foi se mexendo no bolso de um, foi no bolso do outro, daqui eu tenho 
que me virar. Aí vem a questão que a gente acreditava tanto no partido, que 
era o Partido dos Trabalhadores, foi se quebrando isso também, então, foi 
desanimando. Há quem diga “Viu, a gente lutou tanto para isso. Olha aonde 
chegou”. E a gente vê hoje, aquilo que a gente fez alguns anos atrás, eu vi a 
Marlene, nós conversando por whats app a Marlene chorando, no domingo, por 
causa das manifestações. Dizendo, “Eu nadei tanto neguinha, nadei tanto e 
morri na areia”. Eu falei “Não minha irmã, o que é isso, vamos levantar, vamos, 
acordar porque nossa luta ainda  não acabou não. Ainda tem muita coisa para 
fazer”. “Neguinha, olha lá, olha lá, olha a Paulista como está, sabe, esse povo 
não conhece nossa história, não conhece história”. “Neguinha, meu domingo 
está acabado”.   

Então, quer dizer, você vê uma situação dessas de pessoas que você for 
entrevistar, os que estão lá, acho que foram poucos que passaram  por tudo 
que a gente passou. E eu ainda passei pouco, mas eu acredito que Cidinha, a 
própria Marlene, pessoas que conviveram comigo, que passaram por uma 
ditadura ferrada, sofrem muito ao ver uma passeata daquela de domingo. 
Então, quer dizer, as coisas estão se acabando, estão se fechando, a gente 
acredita por causa do poder que está ai. Que esse poder não quer ver a gente 
discutindo essas questões, ele quer que a gente seja aquelas vaquinhas de 
presépio que fica sempre amém, amém.  

E aquelas pessoas que até teriam vontade de levantar tudo isso, de 
fazer que isso venha à tona de novo, já estão cansadas. E a gente não está 
vendo o agente multiplicador. Isso que é triste. Outra coisa que a outra  
Marlene, fala “Nós temos que fazer o agente multiplicador. Nós temos, porque 
senão daqui a pouco como é que vai ser, tudo aquilo que a gente fez vai por 
água abaixo?”. Mas precisa ver quem que quer ser agente multiplicador. Não 
vou dizer que acabou tudo, não, não acabou, tem gente ainda, essa juventude, 
há pessoas que querem. Como esses meninos nas manifestações do 
Movimento Passe Livre, você percebe que eles querem fazer alguma coisa, 
acho que tem que fazer alguma coisa, mas a gente sente eles tão aquela coisa 
tem que fazer, mas eu estou ali no meu face, acho que por aqui sentadinho eu 
faço melhor, e aí é complicado, isso vai se perdendo.  
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ANEXO 14 

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). 

 

Eu me ordenei padre em julho de1978, naquele período passaram três 
papas, morreu Paulo VI, entrou João Paulo I, que morreu depois de 30 dias, 
substituído por João Paulo II, que foi um terror na igreja. Foi um período assim, 
eu peguei os 30 anos do mandato do João Paulo e do Bento, que foi um... 

No início do João Paulo II, ainda tinha Dom Paulo Arns em São Paulo, 
mas sempre sofrendo. Essa divisão da arquidiocese de São Paulo, em 1989, 
foi um erro. Dom Angélico chegou aqui em 75 e ficou até 89. Foram 15 anos de 
uma igreja da primavera mesmo. Aquilo que a gente sonhava. Agora está com 
o Francisco. Mas, naquela época o cardeal Evaristo tinha um time para ganhar, 
jogar e tal. O problema é que eles foram nomeando pessoas de acordo com os 
interesses mais egoístas e mesquinhos, aquele modelo de igreja de portas 
fechadas e tal.  

Dom Angélico tinha a seguinte reflexão: primeiro nós devemos ter os 
meios de comunicação e, segundo, estar presente nos meios da sociedade. 
Que são as duas coisas, uma não exclui a outra. Dom Paulo e Dom Angélico 
sempre estiveram presentes nesses meios da cidade. Dom Paulo criava uma 
consciência com cidade. De quem era a favor e contra Dom Paulo. Estamos na 
luta da moradia, que vai para 31 anos. Havia um secretário João Aparecido de 
Paula, da época do Jânio. E certa vez eu estive lá, convidando para ele vir aqui 
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na Zona Leste. Conversa vai conversa vem, fui dando corda, e ele dizendo, no 
fundo o que eu entendi assim, ele tinha um grupo na cidade contra Dom Paulo, 
e que tinha contatos diretos dentro da cúria romana. Então, a divisão da igreja 
já não foi assim da cabeça do João Paulo II, foi toda uma elite maldita dessa 
cidade contra Dom Paulo. E Dom Paulo foi criando uma consciência dos 
direitos humanos na cidade. Por isso que ela era muito atacado moralmente, 
politicamente, socialmente, em todos os sentidos. E aí que nasce a ideia então 
de ter um jornal o Grita Povo.  

Eu sou da diocese de São Carlos, quando me ordenei o bispo 
determinou “Você vai ficar em uma paróquia em Araraquara. O padre está 
enfermo, vai fazer um tratamento”. O nome dele era Constantino Amstalden, 
origem suíça. Ele era super articulado com a cúria romana. Ele foi o bispo, 
individualmente, que mais fez bispos no Brasil. Todo mundo que ele quis, ele 
fez bispo. Ele deu a entender para mim, que eu estaria na fila, eu fiquei muito 
amigo dele por causa das pescarias. Amigo né?! A gente era da pescaria. Eu 
morava em Urupês (SP), minha família é de lá até hoje. Ele gostava muito de 
pescar, ele era viciado em beber campari, pescar e fumar [risadas]. Ele me 
mandou para Araraquara. Logo na primeira semana estourou uma greve de 
professores e, como eu estava aqui no movimento estudantil, achei a coisa 
mais normal. Eles foram lá pedir o salão da igreja, eu abri. Deu uma reação da 
elite da cidade. Eles foram naquela semana mesmo atrás do bispo “O bispo 
tinha mandado um padre comunista lá”. O bispo me chama. Me manda para 
Ribeirão Bonito,  uma cidadezinha pequena, lá e estourou uma greve dos 
canavieiros boias frias. Eles pediram o salão da igreja, eu abri. Os donos da 
usina: “O bispo tinha mandado um padre comunista para lá”. 

Eu cheguei aqui e encontro Dom Angélico, que me convidou para 
trabalhar com ele, no caminho passeiem São Carlos e falei com o bispo “Estou 
avisando o senhor que estou indo para São Paulo” e ele “Você está me 
consultando ou comunicando?” [risadas]. Eu disse “Você vai me desculpar, 
mas eu vou para São Paulo com Dom Angélico“. Não é que ele abriu um 
processo em Roma, contra Dom Angélico. Na época, dava quase uma mão de 
estudantes que saíram de São Carlos e vieram para trabalhar com Dom 
Angélico [risadas]. Eu tive que escrever uma carta para a cúria romana que eu 
vim livremente para cá. Então, era uma guerra que muitas vezes se 
estabelecia.  
 Daí, eu vim e nós já tínhamos muitos padres, estudantes de teologia, 
gente da zona norte que tinha fugido e vindo para São Miguel. Eu peguei bem 
o período em que o cardeal promovia aqueles encontros na PUC, eu tenho até 
as fitas gravadas, em 1980, que veio o presidente da Nicarágua [risadas, que 
coisa louca aquilo lá. E a gente lotava ônibus na paróquia da Vila Granada e ia 
todo mundo para PUC. E era aquele discurso, aquela Teologia da Libertação, o 
Frei Gorgulho, a Ana Flora. O Frei Gorgulho, ele vinha uma vez por mês lá no 
Arthur Alvim, Ana Flora também. Organizava lá com o grupo de padres, sobre a 
leitura popular da bíblia. Foi um período excelente.  

Nesse período o Carlos Strabelli com a Regina Festa assumiu a 
coordenação do CEMI. Tinha a Cida, que depois foi para FTD, morava aqui em 
Ermelino. O CEMI ali um aparelho contra a ditadura, contra a repressão, 
naquele período de perseguição. O tempo que eu fiquei na Vila Granada a 
polícia do DOPS mandou lá um cara, muito católico, ele chegou para mim abriu 
o jogo “Olha, padre, eu vim para cá mandado. Eu sei tocar acordeom, você 
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deixa eu tocar? Eu faço uns relatórios, você pode trabalhar a vontade” 
[risadas]. Quando venho para a São Francisco, eles puseram um outro, e eu 
percebi que todo domingo ele estava atrás da porta. Um domingo eu falei um 
monte, ele sumiu. Mas, todo lugar tinha. Agora que um amigo foi lá no DOPS e 
pegou os relatórios, então, tem lá que dia tal o padre Ticão fez isso, isso, isso. 
Tinha todo um diário que eles faziam.  

O CEMI teve um papel muito importante. Na época a MISEREOR, a 
ADVENIAT, apoiavam, pegamos o período das vacas gordas. O grande 
impacto do Grita Povo é que era comunicação casada com um bispo que era 
uma comunicação ao vivo, o Dom Angélico era o comunicador [risadas]. Ele 
era o diretor, ele era o diretor e também do jornal O São Paulo, acompanhava 
todo aquele período da censura. Então, foi um período assim, Dom Angélico 
como jornalista, como psicólogo, bispo, teólogo, ele era um gênio, pessoa 
extremamente generosa, amorosa, profeta. Ele tem um jeito assim muito 
humano e divino de levar as coisas. Ele tem um jeito de questionar e fazer o 
pessoal pensar, sem ser tesoura, entendeu?  

Havia finais de semana que tinha uma assembleia na igreja de São 
Miguel das mulheres pela educação, isso eram duas horas da tarde, às nove 
horas da manhã estava acontecendo no Itaim Paulista uma assembleia contra 
o lixão, estava acontecendo lá na Cidade Tiradentes uma reunião às quatro da 
tarde do posto de saúde. O papel do CEMI era comunicar isso, informar. O 
jornal saía, era um rastilho de fogo, a pólvora. Dom Angélico passava em todas 
as assembleias, ele ia às 9, e, as vezes, estava rezando uma missa, ele ia até 
um certo ponto “Meus irmãos, agora eu tenho outro” e saía. Mas, aquele tempo 
que ele passou ali naquela comunidade, ele já jogou um galão de gasolina, 
riscou o fósforo e bombeiro [risadas]. Tinha domingo que nós tínhamos três 
assembleias, entendeu?  

Eu lembro que no dia 3 de junho de 1983, aqui em frente à igreja, teve 
uma plenária de saúde às duas horas da tarde. E chegava, pegava o 
microfone, as autoridades em cima do caminhãozinho, do palco. Ele começava 
assim “Essas autoridades não têm vergonha na cara!” [risadas]. Isso foi no dia 
3 de junho, no dia 8 de dezembro, o Mário Covas estava colocando a pedra 
fundamental do hospital. Seis meses a coisa corria. E eu era um caipira, ficava 
envergonhado “Convidei o cara e o Angélico me fala isso?”. 

Outra vez, eu me lembro que essa avenida estava apagada, não tinha 
iluminação. Fizemos uma plenária aqui na igreja e eu chamei o subprefeito. Era 
regional, outro nome na época. Ele era uma pessoa muito educada, ele chegou 
“Padre, eu estou aqui, vim para reunião, vamos combinar”. E nisso, a igreja 
lotada, entra Dom Angélico, eu nem tinha o tinha. Eu não sei, acho que ele leu 
no Grita Povo lá [risadas]. Ele entrou e chegou no microfone “Essas 
autoridades não têm vergonha na cara!”. Eu pensei “Nossa, eu convidei o cara 
aqui com a maior educação e o Dom Angélico...” [risadas].  Mas, no outro dia 
era poste para todo lado [risadas].  

Então, assim, o Grita Povo era altamente conectado com as 
necessidades populares, foi um jornal que fez uma história, naquele momento 
histórico, que respondia.  

Ainda no tempo de estudante de teologia eu morava aqui na região. Meu 
bispo não permitiu que estudássemos no Ipiranga porque ele falava que era da 
Teologia da Libertação. Então, ele mandava a gente lá para Lapa, com os 
Salesianos. Eu fui lá 1974, pensei “Puxa vida, é um modelo de seminário, de 
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igreja que não é isso que eu estou pensando.” Eu também não tinha muito 
claro, eu era caipira lá do interior. Aí decidi parar um ano. Também não sabia 
muito bem, eu não queria continuar, pensei em sair da igreja. O reitor do 
Ipiranga reitor me convidou para estudar lá e morar em um quartinho no fundo. 
Mas, foi ótima lá no Ipiranga, porque começamos fazer alguns cursos na PUC. 
Tinha um padre, até que ele morreu, acho que foi um dos primeiros padres a 
morrer de Aids. Essa morte causou uma briga de Dom Angélico com o bispo de 
Jundiaí, Dom Amaury Castanho. Eles fizeram uma briga na Folha de São Paulo 
por causa da morte desse padre. E o padre Chico Falconi era marxista. Lá no 
Ipiranga começamos o Movimento Estudantil, fizemos o primeiro Grêmio 
Estudantil da Teologia. Ai foi um pessoal do Paraná, conhecer a experiência.  

Era um momento muito especial, a ditadura muito arrochada. A gente 
fazia reuniões no CEMI com portas fechadas. O Chico Falconi via a 
perseguição em todo lugar. E com razão, porque era um que morria, um que 
era preso. A nossa sorte é que a gente tinha o meio de comunicação, porque 
não basta só ter um meio de comunicação, você precisa ter um time que faz o 
jogo para não perder, empatar pelo menos. Mas, nós tínhamos um grupo, de 
20 padres e estudantes de teologia. Começaram uma experiência nova aqui na 
diocese que era pequenas casas de formação. Eu lá na Vila Granada tinha 
uma casa, o bispo mandava lá os seminaristas. Tinha em Itaquera, no Itaim. 
Então, quando a gente reunia aquele grupo, havia uma disputa de quem ia 
trabalhar no lugar mais pobre de Zona Leste [risadas].  Hoje o papa Francisco 
disse “Eu tenho horror por padre pavoneia” [risadas]. Pavoneia, padre pavão.  

Naquela época, o Chico Falconi quando ele fez o convite de ordenação 
dele era uma sulfite dobrada, ele pôs o mapa da América Latina com pingos de 
tinta vermelha. O bispo conservador dele lá da Zona Norte, o Joel questionou e 
ele disse “é o sangue dos mártires da América Latina” [risadas]. Então, era uma 
leitura criativa da igreja. Claro que naquele momento eram novos caminhos 
que estávamos buscando. A igreja tem algumas camadas, tem uma camada 
muito grande que vai por causa das devoções. Isso é muito forte. Tem uma 
outra camada que vai por causa dos sacramentos. E a nossa camada era 
trabalhar com a evangelização, a bíblia, uma leitura popular da bíblia, Teologia 
da Libertação. Isso era um grupo muito pequeno. Esses dois grupos vamos 
chamar das devoções e dos sacramentos, aí que foi debandada da igreja 
católica. Foi um erro nosso.  

Mas, Dom Angélico nos falava muito “É preciso ter cuidado”. Ele até 
comparava, olha São Paulo dizia que quando tem uma criança você tem que 
dar mingau, não pode dar feijoada, senão você mata a criança. Então, esse 
pessoal das devoções, dos sacramentos, tem que dar mingau, não o que vocês 
estão propondo para todo mundo. E a questão da enculturação. Dom Angélico 
tinha uma sabedoria de colocar tudo isso. E que hoje virou, hoje ficou assim, as 
devoções e os sacramentos. Ficou aqui uma igreja mercenária, só por causa 
do dinheiro. O nosso bispo, se você pegar os veículos da diocese, esse bispo 
só se preocupa com dinheiro. Virou uma igreja mercenária do mercado. Então, 
eu acho assim, que o Grita Povo pegou essa nova ligação da fé com a vida.  
Com frei Gorgulho, com a Ana Flora, toda Teologia da Libertação inspirava 
bastante.  

Tive uma experiência muito interessante a radio Corneta. Eu sou de uma 
cidade chamada Urupês, e lá, como em todo interior, segue um modelo bem 
italiano. A igreja fica em um quarteirão, bem no centro, na frente da igreja uma 
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praça. Então, todas essas cidades da Alta Araraquarense têm esse formato. E 
lá tinha uma torre, um poste com umas cinco ou seis cornetas e quem 
trabalhava naquele serviço entrava no cinema de graça. Eu nunca consegui 
entrar lá porque a minha família era pobre. E eu fiquei meio traumatizado, 
porque quando eu vim aqui a primeira coisa que eu fiz fui ver seis cornetas 
[risadas]. Mas, foi uma experiência interessante, apareceu aqui um padre do 
Canadá, que trabalhou no Peru. E lá tem as maiores favelas, acho que da 
América Latina, passou também um seminarista muito atuante com esse padre 
do Canadá, que foi ao Peru e voltou entusiasmado com as experiências de 
comunicação de lá.  Era o Carlos, a família dele era de Santos, ele se ordenou 
padre. Ele morava na favela, eu o conheci, um dia eu estava andando na favela 
e ele veio me cumprimentar fui conhecendo e veio morar comigo em casa, 
muito atuante, ficava 24 horas no ar.  

Nós conseguimos fazer um projeto e ele assumiu a coordenação disso. 
E eles fizeram um livrinho na época, assim de sulfite, tinha lá cada rádio em 
cada bairro, tinha programação. E lá no Peru como era um lugar mais pobre, 
todas as vilas tinham o poste, mas não dava para colocar corneta em todos. 
Então, ele já tinha uma carretilha, ele chegava e engatava na carretilha, 
levantava as quatro cornetas “Atenção, amanhã tem assembleia da água, e 
tal”, baixava, ia pra frente. Aqui era tudo fixo. Então, ele fazia plenárias aqui 
nessa periferia. A gente chamava de rádio popular. 

 Um dia a Bandeirantes, querendo caçar essas rádios, vieram aqui e 
queriam fazer uma reportagem da rádio popular. Mas, eles pensavam que era 
rádio de verdade, tinha um estúdio. Quando eles chegaram lá e viram as quatro 
cornetas, o cara foi abaixando o equipamento e guardou e foram embora. Mas, 
sabe que aqui nessa vila, teve uma experiência fantástica, imagina, em um 
período uma população migrante, saía e entrava. E perdia muito as crianças, 
todo dia você tinha que ligar que uma criança se perdeu. Vinha da roça e 
depois ficava dentro de uma favela. Então, a criançada saía andando e as 
mães desesperadas, você ligava o alto-falante e num instantinho achava as 
crianças. Foi aí que começamos a usar rádio para organização popular, teve 
briga com o pessoal da escola principalmente.  

A diretora, por exemplo, que  cobrava o material, recebia de graça e 
vendia para os alunos. Isso foi um exemplo claro, então, nós pegamos um 
ônibus e fomos para secretaria, na época o secretário era o Paulo Renato de 
Souza, que faleceu há algum tempo. Ele mandou um cara junto conosco que 
foi lá na escola e realmente o armário estava cheio de material. Mas, nesse 
tempo, ela já estava maluca conosco porque a gente ligava a rádio e falava “A 
escola tem material, as mães podem ir lá” e ela, nossa, ela nos odiava 
[risadas]. Mas, não adiantava você fazer muito boletim, porque a população era 
analfabeta. Então, até hoje eu tenho a radio ai.  

A questão das cornetas, é que perturba, então, a gente discutiu muito 
isso. Mas, naquele momento que eram muitas as necessidades, era sempre 
uma comunicação altamente positiva.  Mas ainda hoje continuamos com esse 
serviço aqui na São Francisco. Por exemplo, ali na igreja, nós temos um carro 
do Sesc que fica na frente da igreja a cada 15 dias. Então, chegou caminhão 
dos livros, a gente avisa “Oh, criançada, jovens, vêm pegar os livros.” Semana 
passada toda a gente ligou, não ligamos sempre, porque tem reclamação da 
vizinhança. A gente procura fazer dez horas da manhã, 11 horas, seis horas da 
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tarde. Hoje à noite tem reunião da universidade, quando for 18 horas a gente 
liga, o pessoal está conectado.  

A comunicação do CEMI teria espaço hoje, acho que a grande questão é 
o financiador. Hoje, acho que a escrita ainda tem espaço nos bairros. Nós 
continuamos com o jornal. Mas, precisavam trazer temas específicos mais 
aprofundados. O CEMI acabou por questão de apoio financeiro, que com o 
Dom Angélico era muito mais fácil. Quando chegou o novo bispo, Dom 
Fernando, ele chegou já com uma carta que era para ele dar dois passos para 
frente e um para trás, três para trás e um para frente. Tanto que quando ele 
chegou foi esfriando a coisa. O jornal foi perdendo aquele ímpeto. A Regina 
Tavares tem um estudo sobre isso. Daí, pegaram todas aquelas coisas do 
CEMI, e colocaram em um porão onde estavam pombas sujando. O dia que eu 
fui lá eu fiquei horrorizado. Falei para o bispo “Olha, se até o mês que vem não 
der uma solução, eu vou encostar aqui um caminhão e levar tudo lá para a 
igreja São Francisco”. “Você não vai fazer isso”. Eu disse “Vou, eu arrebento a 
porta lá, Dom Fernando”. Um bispo auxiliar veio falar comigo “Como você vai?” 
“Eu arrebento a porta sim!”.  

Porque todo o material do CEMI, uma história, tudo sujo ali, a pomba 
causa doenças para as pessoas. Eu sei que na semana seguinte eles fizeram 
um mutirão e colocaram tudo no Instituto Teológico. A Regina Tavares estava 
fazendo uma pesquisa e queria entrar lá. Ai eu falei “Você vai lá falar com o 
bispo”. O instituto não era aberto para o povo, era seletivo assim. Eu sei dizer 
que eles jogaram um monte de coisas fora.  

O papel do Dom Fernando, entre muitos, é que veio a serviço de acabar 
com a história, memória mesmo. A Regina conseguiu entrar lá e chegou em um 
acordo, entrava e pegava os jornais. Não podia tirar, eu sei que ela foi tirando 
de pouco em pouco. Ela tirava, fazia cópias e conseguiu todas as copias que 
tinha lá ela fez. Mas, eu tenho aqui no arquivo. O Douglas tem as fotos, ele fez 
uma exposição de Dom Paulo com umas 30/40 fotos. Eu leio todos os jornais, 
Estado, a Folha, o Diário e o Agora, diariamente para ter as informações.  

Como a gente trabalha em todos os movimentos, diariamente sai uma 
notícia, daqui e dali que eu vou repassando. A questão central hoje é a 
informação. O Odilon Guedes é um economista da Fundação Getúlio Vargas, 
ele vem todo semestre conversar conosco na escola cidadania. E ele colocou 
na última de forma bem clara, “Olha, eu não sou mais inteligente que vocês, 
ninguém é mais. Qual que é a diferença entre mim e vocês? Eu certamente 
tenho mais informações que vocês, eu estudo, eu pesquiso”. Estava dizendo 
para cada um, você tem que ler, você tem que pesquisar.  

Eu tenho uma maquininha, que roda 50/60 mil folhas por mês, é uma 
offset, sai um texto bonito. Então, amanhã tem uma reunião com os 
coordenadores, eu pego, recorto as notícias afins dos jornais e faço 200, 300, 
400 copias. Eu comecei a álcool, quando eu cheguei a Vila Granada, chegava  
junho e julho, nas festas juninas, a gente rodava300, 400 cópias, saía de casa 
entregando convidando para a festa e fogueira. Eu vou lá de vez em quando.  

Mas, a gente continua, ainda temos uns 30 grupos de rua aqui. E 
trabalha a questão das devoções, caminhando para evangelização sempre. E é 
muito interessante. A gente continua nessa parte da comunicação. Depois 
chegou um mimeógrafo à tinta, era manual. Aí, chegou um mimeografo à tinta 
elétrico, eu cheguei aqui agora é um offset. Eu não sei, é uma maquininha 
simples. Eu faço em casa os textos. Agora estou indo para Brasília. Então, 
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ontem de manhã passei assim, conversa com um, conversa com o da saúde, 
da educação. Então, passa o texto lê aí o que precisa acrescentar, os outros 
me mandam, e custa caro isso daí. Então, a paróquia que banca tudo isso. 
Hoje já rodei umas 100, 150 da saúde, da educação, da moradia. Eu pego 
informação e faço núcleo de correspondência e, ao mesmo tempo, chamando 
as autoridades para vir a Zona Leste. A gente investe tem muita comunicação. 
É um trabalho que poucos acreditam, mas a gente continua.  

Meu sonho era fazer um entro de memória aqui na Zona Leste. O projeto 
está pronto, seria na USP Leste. Até foi o Ruy Ohtake, um arquiteto famoso 
que fez. Quarta feira nós vamos conversar com o Zago, reitor da USP, para 
falar sobre esse projeto. Aqui na comunidade também tentamos fazer uma área 
aí no espaço, porque precisa ser um lugar bem amplo, de pesquisa, tudo. E 
hoje à noite nós vamos discutir também um observatório de políticas públicas e 
memória da Zona Leste que é através da Universidade Federal de São Paulo. 
Então, nós estamos tentando pela Federal, tentando pela USP, mas na USP, lá 
tem umas 40, não sei quantas caixas da moradia que eram para ir pra lá. Eles 
mandaram buscar aqui. Porque a maior do nosso arquivo é de jornal e revistas. 
Tem muitos boletins, tem do CEMI, tem de tudo. Desde a década de 70 e tanto 
até hoje, o jornal O São Paulo, tudo que naquela época, tinha muitos boletins 
da América Latina, revistas dos Jesuítas da América Central, tudo. Eu devo ter 
lá em cima alguma coisa do Grita Povo. Mas, a Regina ela deve ter um arquivo, 
não sei se pessoal dela, ela tem, ela fotocopiou, eu acho. Penso que se eu 
tivesse desde o começo, com todos os apoios que nós recebemos aqui na 
região tivesse pensado em uma casa, um centro naquela época. Hoje eu não 
saberia dizer quem demanda um recurso fantástico.  

Eu não participo da caminhada da diocese, é impossível. O Bispo veio lá 
do ABC é o Manuel, é um espanhol. A nossa sorte, nosso milagre é que 
apareceu esse Papa Francisco. Única coisa que sobrou, imagine a pressão 
que esse cara deve sofrer. Ontem na hora que cheguei em casa, ligo a 
televisão, o papa faz um pronunciamento, meio dia, uma hora mais ou menos 
aqui no Brasil, a praça estava lotada. E nisso eu ligo, tem a Rede Vida, a 
Canção Nova e a Aparecida, três canais juntos. Eu fui na Rede Vida, estava 
transmitindo uma coisa, eu bato na Canção Nova, estava na praça São Pedro, 
nossa agora o Papa vai falar. E tinha dois comentando “Então, Dom Helder 
Câmara, ele foi um grande profeta da América Latina, ele foi uma pessoa...” 
Olha, imagina a Canção Nova falando ontem de Dom Helder. Eu falei “Gente, 
será que eu estou acordado?” [risadas]. Você precisa ver a leitura que fizeram 
de Dom Helder. Foi um bispo que criou a primeira conferência, eles estavam 
falando que Dom Helder vai ser declarado beato. De repente o papa aparece, 
eu falei “O Papa podia ficar lá mais dez minutos...” [risadas].  Mas, a Canção 
Nova falando de Dom Helder assim, mas em um elogio do profetismo dele. Eu 
não sei de onde eram esses dois que estavam comentando. Aí, entra o Papa 
Francisco, ele começa sempre fazendo uma leitura do evangelho. O pessoal 
quando pergunta para mim “E o Papa Francisco?”.  Eu falo “Olha, ele não está 
trazendo nada de novo, a única coisa que ele está fazendo é anunciar o 
evangelho. Por isso que é o novo”. 

A comunicação é decisiva para o povo, para levar uma identidade do 
povo, para ser um povo bem informando. Se você pega essa Globo News, 
sinceramente, seu eu tivesse uma metralhadora eu metia lá [risadas]. Que 
nojeira de comunicação. E eles no dia 12 que houve aquela manifestação, eles 



396 
 

estavam assim, desesperados, eles só faltaram dizer “Gente, vem pra rua que 
está sendo um fracasso isso daqui” [risadas]. Eu pensei “Que cambada, cada 
vez são mais são ordinários.”. 
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ANEXO 15 

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 

 

O Grita Povo e o CEMI surgiram concomitantemente. O Grita Povo era 
uma das atividades do CEMI. O CEMI surgiu como um centro de educação e 
comunicação popular. Tinha várias atividades, vários projetos, equipes de 
vídeos, tinha o trabalho de implantação de rádios comunitárias, várias 
atividades propostas na área de educação popular. E o Grita Povo era uma das 
propostas, um dos projetos. Quando eu entrei já estava em andamento.  

Começaram a nascer diversas ideias e propostas de atividades. Então, 
cada grupo foi se reunindo em torno da sua área de atuação. Não fui uma das 
pessoas que foi lá e „Olha, vamos organizar uma coisa‟.  Quer dizer, houve 
uma mobilização. Eu não lembro exatamente como começou, mas creio e 
imagino que deva ter sido através de conversas entre o Strabelli e Regina 
Fresta que incentivou lá e ajudou na criação. Então, não sei exatamente como 
é que se deram as primeiras conversas. Mas, eu era lá da comunidade e fui 
convidado a sentar, discutir.  

Eu era de São Miguel e atuava nos movimentos. Era estudante, estava 
ainda fazendo o curso de jornalismo, estudava lá em Mogi das Cruzes. E 
atuava no bairro, era do Movimento Popular de Arte, que era um movimento 
bem forte. Aliás, na UNICSUL já fizeram vários trabalhos sobre o MPA e eu 
pretendo escrever um trabalho contando a história do movimento. O MPA em si 
não existe mais. Mas, há muitas outras atividades hoje lá em São Miguel 
Paulista que são originários ou frutos desse movimento.  

O CEMI talvez não tenha nascido deliberadamente com essa proposta, 
mas a partir das experiências do movimento popular de arte também ele foi 
pensado. Agora MPA era muito independente e tinha um pouco de tudo. Tinha 
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gente ligada à igreja, tinha gente que tinha um histórico de atuação na 
esquerda que com ligações com o antigo Partido Comunista ou proximidade, 
não era do partidão, mas tinha certas influências. Então, tinha um pouco de 
tudo, tinha gente de esquerda, esquerda vamos dizer assim de influência mais 
organizada afinada com o partidão, tinha outros mais próximos de outros 
agrupamentos, tinha a gente que era coisa nenhuma, era só artista, tinha 
roqueiro, moradores do bairro, gente simples ali que tocava música forró, sem 
nenhuma atuação política, nem militância, nem nada. O movimento era 
completamente aberto e juntava todo mundo.  

Nas atividades na praça juntava todo mundo. Motorista de praça ia lá 
cantar música brega, o sanfoneiro, o cara da barbearia que tocava sanfona, o 
roqueiro, o punk. Era uma coisa muito aberta. Claro que existia frente nas 
discussões, nos encaminhamentos, nas atividades, um grupo de pessoas ali 
procurava pensar ou dar um encaminhamento. Essa época já era Dom 
Angélico, sempre foi. Mas, o movimento popular de arte sempre tinha essa 
preocupação de ser independente, não ser atrelado a nenhum partido, nem 
igreja. Então, a igreja não tinha influência, tinha muita gente da igreja que 
participava, mas eu lembro que essas questões davam muita briga. Eu lembro 
que eu fui uma das pessoas assim que desde que entrei, o movimento foi 
criado acho que em 78, se não me engano, 1978. Eu comecei a participar mais 
ou menos em 79. Um ano depois.  

Naquele momento eu participava do movimento estudantil, militava 
também politicamente, estava começando a fazer a faculdade. Então, ai eu me 
enfronhei bastante nos movimentos, nos trabalhos, nas atuações da região. E o 
movimento popular de artes tocava em apoio a sindicato, fundo de greves, 
movimento de creche, movimento de moradia. Então, ele sempre estava 
próximo, por exemplo, apoiava as atividades lá da igreja. Mas, eu lembro que 
tinha uma preocupação muito de não ser instrumentalizado nem pela igreja, 
nem pelo PCdoB, nem pelo PCB. Então, havia gente de tudo quanto é lugar, 
mas tinha essa preocupação. Eu lembro que dava altos paus, altas brigas, a 
gente discutia muito, tinha até disputa interna. Você tinha artistas lá geniais, 
gente muito boa que, por exemplo, tinha menos atuação política. Eu lembro 
que havia até essas cobranças, não abertamente, mas o cara que fazia uma 
música, uma coisa mais poética, mais lúdica, menos compromissada, então 
tinha gente que patrulhava, cobrava. Então, hoje a gente entende muito mais 
esse trabalho e valoriza, mas na época fazia-se essa relação de comprometido 
ou alienado.  

Talvez até algumas pessoas tenham se sobressaído à frente do 
movimento, a liderança por ter uma posição política mais clara, mais aguerrida. 
Mas, eram vários, cada um de uma linha. E uma coisa muito curiosa, uma 
disputa intensa nos bastidores para o encaminhamento disso e daquilo, mas 
um respeito muito grande de cada um, inclusive para preservar essa 
independência. E o movimento depois acaba rachando. 

Estávamos no início da distensão, pós-regime militar, quando ele vai 
definhando e aos poucos vai se refortalecendo o processo da 
redemocratização. Então, a gente pegou o finalzinho da ditadura. E era um 
momento que os movimentos sociais se fortalecem muito e que depois 
começam surgir os novos partidos. E nesse processo o MPA acaba rachando. 
Aí tem um grupo que acaba se aproximando mais do PT e da igreja, eu era até 
mais afinado a esse grupo, e dai que a gente acaba se aproximando mais do 
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CEMI, embora por bom tempo as coisas caminharam concomitantemente 
assim. E outro grupo que tinha um pouco de influência do antigo partidão, 
alguns mais próximo do PCdoB e, esse pessoal, por exemplo, do início do 
governo Covas eles acabam se alinhando um pouco mais ao governo. Os 
militantes acabam indo trabalhar no governo. Se aliando a candidaturas, vai 
trabalhar em gabinetes. O PT acabou caminhando muito pra isso.  

Eu lembro que o Guarnieri era o secretário de cultura. E tinha uma 
afinidade, o Guarnieri era um cara que estava sempre lá nos eventos. Adorava 
o trabalho da MPA. Como o Tom Zé foi tocar dezenas de vezes lá e vinha 
muitos artistas de outros espaços se apresentar na praça. Num determinado 
momento o MPA criou um projeto do circo. Que era um circo montado, uma 
tenda. E tinha oficinas culturais, aulas de violão, de teatro, de uma série de 
atividades. Num determinado momento não tinha sede, nós utilizávamos o 
espaço até do SOF - Serviço de Orientação a Família, as reuniões eram feita 
lá. Depois de muito tempo nós conseguimos uma sede.  

Justamente quando começa surgir o CEMI e o Grita Povo é o momento 
onde o MPA declina. Fica um grupo mais ortodoxo. É o pessoal que não 
caminhou ali com a igreja e muita gente que era mais afinado com o PT se 
afasta. Eu até entendia mais as posições desse grupo, mas eu não me afastei. 
Eu lembro que eu não. Nós ficamos ali dentro disputando um espaço, mas não 
nos afastamos. E o movimento da igreja era muito importante, muito legal. Eu 
não era um cara religioso, eu tinha uma formação católica forte. Mas não era 
religioso, eu tinha uma atuação política naquele momento. É que no meu 
bairro, lá na Vila Curuçá eu também tinha uma afinidade com o movimento de 
jovens, mas não era uma pessoa enfronhada nas atividades religiosas.  

Eu era um jovem inconformado com as situações de injustiça, de 
desigualdade, de violações a direitos humanos, de desrespeitos. Era uma 
pessoa que achava que tinha que lutar por melhores condições de saúde, de 
transporte, de educação, pelo acesso a cultura. E queria participar e lutar e 
brigar por essas questões. E dentro ali dos conjuntos das condições políticas 
colocadas, eu me afinava mais com essa proposta de talvez um socialismo 
democrático ou um projeto de justiça social com democracia. Sabe aquelas 
teses de ditadura do proletariado eu não achava que tinha a ver.  Não era por 
ai. Eu defendia a justiça, igualdade e liberdade. Dentro das opções colocadas 
eu me afinava mais com essa proposta, que até hoje não é talvez tão clara. 
Mas o PT nasce com essa proposta. Mas, hoje olhando de fora, o trabalho da 
igreja foi fundamental em todo o processo da criação do PT, da CUT, os 
movimentos de luta por direitos humanos. É fundamental o papel da igreja.  

Mas, uma crítica que eu vejo é que a igreja tem sempre assim, se você 
vai fazer um trabalho na igreja, o trabalho é na igreja, é sempre controlado por 
ela, tem uma hierarquia, as coisas estabelecidas, determinadas e não podem 
ser questionadas. Então, a igreja é fundamental para a criação de muitas 
lideranças. Mas, a partir do momento que elas crescem, elas saem. A partir do 
momento que você tem consciência, politização, opinião, elas saem. Porque 
não tem mais espaço. E a igreja é inflexível no controle total e absoluto dos 
espaços.  

Então, você vai fazer um jornal para a igreja, por melhor e mais 
competente que seja comunidade ou organização, mas olha quem vai mandar 
ali é um padre e não interessa se ele entende de comunicação ou não, se ele 
gosta ou não, se tem aptidão ou não, quem manda é ele. O Grita Povo era 
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assim, se você discordasse lá você pega o boné e vai embora. O Grita Povo é 
assim, o O São Paulo é assim. Todos os espaços de comunicação da igreja 
são assim. Aliás, nenhuma é profissional, todos tiveram muita importância para 
aquele processo e hoje, na minha avaliação, sobrevivem precariamente. 
Porque são amadores, não tem uma estrutura profissional, funcional. Não se 
investe, não há interesse. O interessante ali é ter como espaço de aglutinação 
só, de mobilização para ter as pessoas aqui até um certo ponto, porque depois 
elas crescem e vão embora. Mas, a gente vai ficar sempre aqui do mesmo 
jeito, fazendo a mesma coisinha.  

No jornal O São Paulo eu trabalhei lá vai fazer 30 anos e está igualzinho, 
no mesmo ponto, estacionado lá. Mas, há 30 anos lá nós fomos fazer mil 
reuniões com o Dom Paulo. Eu participei de várias e várias vezes, de vários 
encontros de grandes jornalistas profissionais, gente de nome super disposto a 
ajudar, a discutir, a fazer que fosse criada uma estrutura minimamente 
profissional para fazer o veículo crescer e se expandir. Então, eu lembro de 
encontros que foram Carlos Nascimento, Joelmir Beting, Valdo Dantas, Ricardo 
Corte, vários profissionais. Você discutir três, quatro, cinco dias e depois 
nenhuma proposta era colocada em prática. No dia seguinte voltava lá e o 
padre é que decidia tudo, nem conhece jornalismo, nem gosta, nem era afim, 
mas era a pessoa a quem era dado o poder de encaminhar, decidir, fazer. E o 
cara fazia ou não fazia se ele quisesse ou não quisesse. Ai você fazia até uma 
hora que você pega seu boné e vai embora.  

Minha experiência no Grita Povo foi boa. Eu estou fazendo essa critica 
porque eu faço as mesmas para estruturas de maneira geral de veículos de 
comunicação mantidos por sindicatos, por partido de esquerda, por 
movimentos sociais. Todos, acho, que têm papel importante, acho que tiveram 
papel importante, mas essa perspectiva, por exemplo, de crescer, de serrem 
grandes veículos, importantes. Estou falando quanto profissional da 
comunicação, é outra ótica. Então, me parece que as igrejas, sindicatos, 
partidos e movimentos, elas veem os veículos de comunicação como um 
espaço de aglutinação e mobilização. A finalidade não é fazer comunicação, 
parece que é aglutinar pessoas. Não é atividade fim fazer comunicação. A 
comunicação não é o objetivo final. Eu, profissional de comunicação, acabo 
divergindo dessa posição.  

As pessoas de esquerda vivem criticando a mídia de direita, a mídia 
capitalista, os grandes veículos de comunicação. Agora, olha os meios de 
comunicação das igrejas, sindicatos e outros se eles são livres e 
independentes, democráticos. Os envolvidos não participam, de jeito nenhum. 
Às vezes, é mais fácil trabalhar com a direita, são mais profissionais, pelo 
menos eles te pagam bem. Quem manda são eles, mas te pagam bem, e 
existem mais condições profissionalmente de você desenvolver um trabalho. 
Nos espaços alternativos você ganha mal, não manda absolutamente nada, 
interferir pode até um certo um grau, mas poder de decisão política, 
posicionamento de encaminhamento não tem nenhum.  

Eu acho isso há 30 e tantos anos, não é de agora não, porque saí e me 
afastei. Aliás, eu estou até me reaproximando das atividades de inicio de 
carreira, de profissão. Até porque o trabalho com a chamada grande mídia 
esgotou, morreu, acabou, está se esfacelando por conta da internet, de muitas 
outras coisas. Olha, estou falando isso porque já trabalhei na Folha, no 
Estadão, Globo, Jornal do Brasil, Diário de São Paulo, Correio Braziliense, Isto 
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É, Carta Capital, Terra, TV Record, TV Gazeta, nem lembro mais. Então, 
vamos voltar a fazer um pouco o que a gente fez no começo e vamos colocar 
essas questões, porque acho pertinente. Vejo as pessoas detonando a Veja, 
que é obvio que a gente discorda da maneira de como se faz. Existem espaços 
aí de veículos a esquerda que tem 200, 300 mil exemplares e não acontece 
nada.  

Eu acabei de sair do Brasil Econômico e, a parir de segunda feira, 
estarei trabalhando com comunicação ligada a movimento sindical. Mas, a 
crítica que faço é no geral. Num contexto geral, não é nada especifico. Você 
tem experiências de comunicação sindical super importantes. Há coisas muito 
legais que dão resultado e com o trabalho no dia a dia com os trabalhadores a 
coisa é bem feita. Agora, tem outros grandes espaços de comunicação que 
poderiam ser bem melhor utilizados. Eu não estou fazendo nenhuma crítica 
pessoal a ninguém, a nenhum dos colegas. A TVT, por exemplo, para que é 
utilizada, com todo respeito. Para que, o que ela faz? Então, tem uma ótica que 
eu vou dizer, não é nada exatamente de crítica à TVT, mas é de maneira geral. 

A esquerda utiliza os espaços como objetivo principal de fazer 
proselitismo. Então, o objetivo não é informar, não é noticiar, não é produzir 
informação, conteúdo, é fazer proselitismo. „Nós vamos defender aqui nossas 
ideias, nosso projetos‟, fazendo coisas discursivas e repetitivas, fica pregando 
para os convertidos. Fica fazendo discurso enquanto você podia utilizar esses 
veículos de comunicação importantes para fazer aquilo que você questiona e 
cobra dizendo que a grande mídia não faz. É isso, então, ao invés de informar 
você fica fazendo discurso. Fica fortalecendo ideologias e tal. Você faz um 
resultado de uma comunicação chata, repetitiva, cansativa, que só interessa a 
aqueles que gostam daquele discurso, você fica tentando converter os 
convertidos e não consegue ter uma linguagem que alcance a massa, a grande 
maioria.  

Então eu repito, o trabalho com o Grita Povo foi super importante e teve 
um resultado ali fundamental importantíssimo, naquele momento, de apoio aos 
movimentos sociais. As matérias, tudo aquilo que a gente fazia para informar 
as atividades dos movimentos de moradia, de creche, de saúde, de educação, 
isso a gente sabia. Agora você tinha algumas dificuldades para fazer algumas 
coisas que até hoje lá você tem. Até hoje tem dentro desses espaços que são 
quadrados, fechados. Eu cito um exemplo, uma vez, nem foi eu que fui fazer 
essa matéria, acho que sugeri para uma outra colega, a Sara, que era uma 
estudante de jornalismo lá da região também. Ela fez uma entrevista com o 
Casagrande, que era um jogador de futebol e estava começando lá no 
Corinthians, naquele momento foi artilheiro, começou a despontar e fazer um 
baita sucesso. Ele era nascido aqui na Penha, na periferia, mas tinha uma 
cabeça diferente, era um cara que questionava a situação política, era um cara 
polêmico até. Mas, que falava de sexo, de rock and roll, de política.  

Eu lembro o dia que a menina fez a entrevista com ele e a gente 
publicou. A igreja achou um absurdo „Como falar de futebol?‟. E o cara ainda 
falando de sexo, de drogas, de rock and roll e não sei o que. E essa era uma 
visão de gente progressista. Talvez hoje não espantasse tanto, talvez hoje 
você até conseguisse falar ou não, não sei. Porque o Grita Povo acabou ou 
nem sei se acabou ainda, mas durante um bom tempo depois que a igreja 
mudou transformou lá. Eles mudaram de nome, a igreja voltou para dentro e 
assumiu um discurso mais conservador. Futebol era alienação, futebol, 
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carnaval, samba. De fato, acho que há um avanço, a esquerda não é tão 
sectária nesse ponto. Quase todo mundo de esquerda que eu conheço adora 
samba, adora carnaval, adora futebol. Mas no momento não podia. Era 
alienação. Era uma coisa da esquerda. Hoje não, eu adoro carnaval, eu adoro 
futebol. Claro que houve uma manipulação por parte da ditadura no uso do 
futebol, mas tem que separar as coisas.  

Quanto às participação dos envolvidos, nós tínhamos reuniões abertas, 
todo mundo falava, se colocava, eram discutidas as ideias e propostas. O 
CEMI tinha várias oficinas, eu não posso falar tanto pelo CEMI inteiro porque 
eu participe principalmente do Grita Povo, que já era muita coisa. Já era muita 
atividade. Então, eu não participei tão intensamente das outras atividades, eu 
não era do CEMI inteiro. Quem respondia pelo CEMI era o Strabelli, que por 
sua vez era subordinado ao bispo Dom Angélico. Então, acho que o Strabelli e 
a Bete eram quem dirigiam o CEMI inteiro e havia vários grupos. Então, o 
grupo que trabalhava com vídeo, com educação popular, com a rádio 
comunitária, era tanto grupo diferente. Eu até eventualmente participei de uma 
reunião ou outra de outros grupos. Eu não consigo me lembrar como eu 
conseguia fazer tanta coisa, porque eu estudava em Mogi, dava aula de manhã 
em um colégio, trabalhava em jornal da tarde para noite, estudava à noite e nas 
horas vagas fazia ainda militância, eu lembro que fazia panfletagem, porta de 
fábrica, na madrugada, ia acompanhar eleições sindicais, às vezes fiscalizava, 
vigiava urna com um monte de gente. Aí eu vinha pra São Miguel no final de 
semana e ia direto para igreja, nem ia para casa. 

Então, eu como era uma pessoa que estava trabalhando já no 
jornalismo, num jornal de interior embora seja Grande São Paulo, como eu já 
estava no dia a dia fazendo jornal, eu era uma das pessoas até dali que tinha 
mais, entre aspas, experiência ou pelo menos já exercia a profissão na prática. 
Então, acabava sobrando muito para mim ali. Isso foi em 82, então eu já estava 
há quatro anos, trabalhando diariamente dentro de um jornal, então era talvez o 
mais experiente. Trabalhava de graça, nunca ninguém recebeu um centavo. Eu 
vinha para lá e, às vezes, na hora de fechar passava o dia inteiro dentro da 
igreja. Às vezes até dez, 11 horas da noite, na madrugada.  

E eu voltava para São Miguel, isso eu nunca falo muito, porque se eu 
falasse abertamente eu não teria conseguido trabalhar nos lugares onde eu 
trabalhei, mas eu militei no PT desde a fundação. Então, eu voltava lá para São 
Miguel, eu participava das reuniões do PT, tanto do diretório de São Miguel, 
tanto do núcleo da Vila Curuçá, eu era do Movimento Popular de Arte, eu era 
do Grita Povo, eu fazia matérias para o O São Paulo, e eu fazia tudo isso no 
sábado e domingo [risos]. Depois, segunda-feira voltava para Mogi. Então, o 
meu final de semana era intenso assim nessas atividades. O que me movia era 
o propósito, primeiro eu era um morador dali da região, sou filho de migrante 
nordestino, eu comecei trabalhar com nove anos de idade, porque perdi meu 
quando era bem pequeno, tive que trabalhar cedo para sustentar a família. Eu 
engraxei sapato, vendi sorvete na rua, vendi biscoito na rua, então eu era um 
cara inconformado com a situação de desigualdade, de justiça, de violência, de 
desrespeito.  

Eu era um inconformado, até hoje sou do mesmo jeito. Tudo bem, 
mudei, cresci, tive oportunidades, acesso a um monte de coisa, que talvez não 
tivesse, e estou nesse processo de mobilização, de atuação. Vejo isso como 
principalmente o resultado de tudo que vivi, como uma coisa muito rica. As 
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pessoas que saíram dali, tanto do CEMI, do Grita Povo, do Movimento Popular 
de Arte, por exemplo, o que saiu de grandes lideranças, eu acho uma coisa 
riquíssima. Vários dali dos que eram principalmente lideranças, as pessoas 
estão hoje fazendo mil atividades, tanto na área política, no jornalismo, no 
mundo artístico. Então, você tem, por exemplo, Edvaldo Santana, do MPA, que 
é um artista, cantor e compositor de lá, que já vinha desenvolvendo um 
trabalho como músico também. Já era músico antes do surgimento do 
Movimento Popular de Arte, mas é um cara. Nunca conseguiu ganhar dinheiro, 
é parceiro do Arnaldo Antunes, tem música gravada por ele, gravou com o 
Lenine, com Zélia Duncan, Tom Zé, tem musicas com o Tom Zé, com o Paulo 
Leminski, com Haroldo de Campo, e é um filho de migrantes nordestinos ali de 
São Miguel.  Edvaldo Santana, meu amigo, que até hoje a gente tem amizade. 
O Edicinho que é mais ligado ao PSDB, diretor da CETESB, hoje é uma 
liderança política importante, era um cara bastante ligado ao Covas. Você tem 
o Akira Yamasaki que é poeta, era um poeta e borracheiro, hoje é o cara que é 
responsável pelas atividades culturais do Metrô, e está lá em São Miguel 
fazendo o mesmo tipo de trabalho que fazia, ele é o principal organizador de lá 
da casa amarela, o Sarau da Casa Amarela, é um trabalho super legal, ele está 
lá batalhando.  

Então, há muitas outras lideranças, muitos outros artistas geniais, muita 
gente boa que talvez se mexeu menos e ficou ali, mas que podiam ter 
batalhado, quem sabe gravado e feito sucesso.  

Participei também de projetos de alfabetização, a gente dava aula de 
alfabetização nas favelas lá na região de São Miguel e eu e mais um grupo de 
várias pessoas. Alguns que eram do CEMI e do MPA. A gente se reunia com o 
Paulo Freire, a cada quinze dias, na casa dele lá nas Perdizes, com a dona 
Elza e ele que dava as coordenadas, as orientações. Paulo Freire era nosso 
ídolo, nossa referência. Isso foi bem antes de ele ser secretário da educação. A 
Erundina ganhou a eleição em 89, isso era bem antes, era 82, 83, 84. Eu fazia 
tudo isso paralelamente ainda com essas atividades todas que eu falei tinha 
mais essa ainda. E deve ter alguma outra que eu não lembro, mas posso 
lembrar [risos]. Nesse grupo fiquei por um ano e meio.  Mas, as pessoas 
continuaram lá. Enquanto não tinha o MOVA as pessoas faziam esse trabalho 
como voluntário. E Paulo Freire incentivou muito as pessoas a fazer, havia 
muitos jovens de outras regiões fazendo o mesmo trabalho. 

Eu vou para o CEMI e fiquei no Grita Povo desde que foi fundado, em 
82, e não me lembro se até 85. Acho que até 84. Em 82 e 84 eu estava no O 
São Paulo. Em 85, começo a trabalhar no Estadão. Não dava mais para fazer 
muita coisa. Então, por exemplo, no O São Paulo, que era o baluarte na defesa 
dos direitos humanos, da democracia, contra as injustiças etc. Mas, quando o 
Leonardo Boff foi punido, não saiu uma linha no jornal da arquidiocese. Se 
alguém for pesquisar a história da igreja no Brasil e for pesquisar o jornal oficial 
da arquidiocese O São Paulo, isso não existiu. O silêncio obsequioso imposto, 
não existiu, não há uma linha sequer publicada. Nós trabalhávamos lá naquela 
época. Aí ficamos indignados e protestamos, não adiantou nada. Aliás, não 
saiu uma linha em lugar nenhum sobre o nosso protesto [risos]. Entendeu? 
Então, é isso. E se alguém falasse mal do padre, do bispo, também era 
mandado embora.  

Então, essas coisas para mim são muito claras. Eu nunca escondi, quem 
me conhecia, eu sempre trabalhei, consegui trabalhar durante muitos anos na 
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grande imprensa da mesma maneira que hoje não há mais espaço. Eu resisti 
até agora no Brasil Econômico, mas eu estava fazendo uma coluna política lá 
aonde as coisas não eram colocadas claramente. O cara que me contratou 
falou „Não, você tem liberdade total para escrever o que você quiser‟. Me disse 
isso no começo. Mas, isso na teoria, eu sabia que todas as vezes que eu dava 
uma nota lá que incomodava o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, 
tinha problemas. Ninguém falava claramente. Mas, o secretário ia lá logo 
reclamar com os donos do jornal, os diretores. Aí, você sabe, tem o diretor, o 
chefe que se depender dele amenizar sempre, suavizar, puxar saco, sei lá. 
Mas, me arrisco e perco o emprego como acabei perdendo.  

Mas, eu não vou ficar me podando, me censurando. Eu não estava 
fazendo proselitismo ou defendendo isso ou aquilo, eu estou tentando fazer 
jornalismo do jeito que eu acho, como dava as notícias que incomodavam o PT 
e seja lá quem for também. Agora, se você fizer e incomodar, você tem 
contrapartida. Você pode também pensar „Eu quero só preservar meu emprego 
e vou puxar o saco e fazer média com quem for‟. Aí, eu não consigo, até pela 
minha história, pela minha origem. Eu trabalhava na grande imprensa, mas eu 
lembro que até hoje eu tinha um currículo mais à esquerda e outro mais à 
direita [risos]. Onde eu exaltava mais as atividades na Folha, no Estadão. Hoje, 
por exemplo, no Linkedin que eu não gosto, não uso, estou com o currículo 
geral. Então, estão os dois misturados.  

Trabalhei na AGEN, na Tempo e Presença, na  UNICEF. Hoje eu botei 
um pouco de tudo lá, eu fiz de tudo na mídia tradicional, na chamada grande 
imprensa. No Linkedin está tudo junto. Eu trabalhei na Fundação ABRINQ 
também, eu fiz a newsletter, Dá pra resolver. Mas, acho que existiu até um 
certo tempo. Quem criou lá a primeira foi eu, aliás, eu nunca gostei. Tinha uma 
sessão na Folha de São Paulo também, que foi eu que fiz, eu comecei a fazer 
isso, em 91, 92. Mas, eu lembro que quando fui fazer esse jornal lá na 
Fundação ABRINQ, me chamaram para fazer um jornal por mês, mas não saía 
e eu fiz três jornais e eles me pagaram um só. Passei três meses trabalhando e 
eles me pagaram um salário. Eu achei aquilo um absurdo, não briguei na 
época. Mas, na época eu deixei para lá, pela militância.  

O CEMI foi fundamental, foi importante naquele momento para apoiar os 
movimentos sociais. Mas, naquele tempo, nos anos 80, era o auge do 
fortalecimento e atuação dos movimentos sociais. A Pastoral de Moradia lá de 
São Miguel fazia assembleia com 10.000 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, em 
que era o auge dos movimentos sociais, da ação da Teologia da Libertação, 
começava vir uma reação também. Eu acho que as coisas se coincidem, acho 
que a igreja, de certa forma, cumpre o seu papel ali, de apoiar a 
redemocratização, de apoiar a luta pelos direitos humanos, o fortalecimento 
dos movimentos sociais. Eu não sei se é uma coisa premeditada, mas ela meio 
que cumpre o seu papel ali, ao mesmo tempo, em que os movimentos sociais, 
os partidos, os sindicatos, se desvencilham das amarras da ditadura e 
começam a ter a sua própria atuação, o seu protagonismo. Então, eu acho que 
veio da influencia do Concilia Vaticano II e tal, mas você já tinha João Paulo II 
com outro propósito.  

O homem veio da Polônia, anticomunista, e com outra visão, outros 
princípios. Num primeiro momento mantém essa ação da igreja de apoio aos 
movimentos sociais, mas ao mesmo tempo começa uma reação muito forte de 
setores católicos conservadores da Europa, dos Estados Unidos. E eu lembro 
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muito bem das matérias que o Azevedo fazia para Folha de São Paulo, falando 
do projeto evangelização 2000. Que era uma coisa que no primeiro momento 
ninguém dava muita bola. Mas, os efeitos aparecem bem depois nos anos 90, 
com o fortalecimento dos movimentos carismáticos. Que aí você tem uma 
igreja hoje com outra visão, com outra atuação. O incentivo aos padres 
cantores, à ação dos carismáticos.  

Eu lembro que para os carismáticos entrarem aqui em São Paulo, em 
um primeiro momento Dom Paulo não queria. Aí as coisas vão aos poucos 
abrindo, permitindo e hoje eles tomaram conta e os progressistas foram 
expurgados, colocados para fora, você pode exemplos desse entre grandes 
lideranças. A grande maioria das pessoas ou foi expurgada e colocada para 
fora da igreja, pode ver o Strabelli, Fernando Altemeyer, um monte de gente. 
Ou se amoldou.  

Então, vem todo um processo desde o fortalecimento dos carismáticos, 
a divisão da arquidiocese de São Paulo, que quem deu essa primeira notícia fui 
eu, para O Globo. Eu estava como freela, fiz várias matérias e depois acabei 
sendo contratado pelo jornal. Já se desenvolvia todo o projeto de 
enfraquecimento da Teologia da Libertação, de Dom Paulo, foi uma coisa 
estratégica do Vaticano de tirar as dioceses onde justamente onde os 
movimentos sociais eram mais fortes e atuantes, onde a igreja estava engajada 
de cabeça em apoio aos movimentos sociais, que era justamente Zona Sul, 
Santo Amaro, São Miguel, Osasco. Campo Limpo e Santo Amaro as duas 
regiões da Zona Sul. Tudo isso foi em um processo que fez a igreja ter uma 
inflexão, uma volta ao púlpito, uma volta ao altar, a igreja é para rezar e não 
pra fazer política, era o  que a mídia conservadora fortalecia e é o que acabou 
acontecendo. Então, muita gente ou saiu fora ou mudou para poder ficar 

Eu mesmo fiz uma matéria, que rendeu muitos descontentamentos, 
sobre a atuação do Padre Ticão, para revista Isto É, intitulada Mudança de 
hábito, nos anos 90. Eu respeito muito o Ticão, a trajetória dele, o papel e a 
importância dele, e hoje ele ainda o que se pode chamar de liderança da igreja 
junto aos movimentos sociais. Mas, ele mudou radicalmente o papel dele, a 
importância dele, e hoje ele ainda é do que se pode chamar de liderança da 
igreja junto aos movimentos sociais. Ele teve um racha fortíssimo com os 
próprios movimentos de igrejas atuantes e representativas. Aliás, tem até hoje, 
se você pegar no bairro Ermelino Matarazzo, ao mesmo tempo que ele tem 
uma relação muito boa com as pessoas do PT, com os parlamentares do PT, 
Paulo Teixeira, Simão Pedro, Adriano Diogo e tal. Mas, tem uma relação muito 
próxima com o PSDB, com Alckmin, com o governo. 

Mas também fui eu que fiz a primeira matéria em que ele saiu na grande 
imprensa, foi para o Estadão, em 85 ou 86, falando do trabalho dele com 
padaria comunitária. E ele tem um papel importantíssimo. Mas, quando a igreja 
faz essa inflexão e muda o discurso, o Ticão muda. Hoje olhando de fora, eu 
acho até que ele volta um pouco agora. Eu sei que ele ficou bravo e falou mal 
de mim nas missas e tudo. Mas, não fui eu que falei, eu ouvi e conheço todas 
as lideranças lá que estavam reclamando contra ele. E lembro que foram na 
minha casa na Penha, em um domingo, para me buscar para ver o que o Ticão 
estava fazendo lá, e eu fui lá e vi. O Ticão, por exemplo, chegou a fazer um 
evento lá na igreja para apoiar um candidato a deputado do PP, do partido do 
Maluf, eu não me lembro do sobrenome do cara agora. Era um cara 
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conservador, e o Ticão apoiou e fez campanha, enfeitou a comunidade lá com 
cartaz sobre o cara.  

E ele fez uma coisa que eu nunca vi, mesmo nos auge dos movimentos 
mais à esquerda, nunca vi as pessoas pegarem os folhetos de cânticos da 
missa e botar nome de um candidato lá. Nunca se fez isso com ninguém, da 
esquerda do PT, seja lá quem for. Nunca ninguém fez isso, o Ticão fez lá. Mas, 
ele fez, e a comunidade lá de igreja estava indignada com ele. Então, eu fui, eu 
vi tudo isso, eu peguei o material. Aí, eu fiz a matéria na Isto É falando da 
mudança na igreja, e contava a história do Grita Povo, deve ter sido em 96, 97.  

Pode, hoje, lendo parecer injusto com a história do Ticão, porque hoje 
ele não está nessa, mas naquele momento ele estava. Eu não ia fazer uma 
coisa dessas à toa. Mas, da mesma maneira podem dizer „O Gilberto fez 
aliança com a imprensa burguesa‟. Eu sou profissional, tenho que trabalhar. Se 
eles me pagassem e me dessem condição de trabalhar eu teria ficado lá. Mas, 
eu estou falando, pode ser que eles façam isso, tem direito, tem razão na 
minha visão. Mas, nessa matéria eu contava também toda a transformação do 
CEMI, naquele exato momento quando Dom Fernando Legal era o bispo lá, as 
estruturas do CEMI que foram montadas e criadas com uma gráfica inclusive 
para apoio aos movimentos sociais, toda a estrutura do CEMI, o objetivo era 
apoiar os movimentos sociais, fortalecendo a ação a partir da comunicação e 
dar educação para o povo.  

Então, toda aquela estrutura que foi montada de uma gráfica para apoiar 
os movimentos sociais, eu lembro que naquele momento, eu boto isso tudo 
nessa matéria, com a mudança da igreja, estava sendo utilizada para imprimir 
material para o Banco Francês e Brasileiro, ganhando dinheiro. E, inclusive, 
imprimindo material de campanha para candidatos da direita do PP, partido do 
Maluf. Ela entrou em um viés comercial „A gráfica está aqui para ganhar 
dinheiro‟. Mas, era uma época em que o pessoal tinha sido expurgado ou 
saído. E quem ficou se ajustou, se enquadrou, mesmo que momentaneamente, 
ali. Então, essa matéria é emblemática. Acho que foi a matéria mais polêmica 
que eu fiz na minha vida.  

Por causa da minha atuação e origem, eu lembro que eu cheguei até 
ficar preocupado, meio chateado, porque tem gente que me elogiou demais e 
outros que me atacaram demais. Eu lembro que eu recebi e-mail, cartas, umas 
500. Mas, a coisa era muito dividida, eu recebi 500 me atacando e outras 500 
me elogiando.  

Voltando ao CEMI, lembro que para mim havia uma coisa que na teoria 
era bonito e fácil, mas na prática não era tanto, que a igreja também tinha 
aquela ideia de desenvolver a comunicação popular. Então, tinha a tese de que 
você formaria quadros ali para atuar na área de comunicação. Então, óbvio que 
teve uma importância e resultado e alguma efetividade momentânea. Mas, não 
que saíram depois dali vários profissionais de comunicação para atuar na área. 
Naqueles momentos eram lideranças que eram quase que porta-vozes das 
suas atividades e traziam essas informações para o Grita Povo, mas a gente 
que era jornalista que acabava fazendo e editando.  

Mas o CEM, repito, foi muito importante como apoio lá aos movimentos. 
Ele contribuía para uma leitura de mundo e a igreja ali tinha um trabalho bem 
forte com comunidades bem carentes. Foi muito importante para a formação de 
muitas lideranças. Eu vejo assim, talvez o MPA foi um espaço muito mais 
importante de reflexão, de debate, de questionamento, de encaminhamento. O 
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CEMI foi uma coisa muito mais importante para a questão do trabalho de base, 
de conscientização, de formação, de despertar. E, olhando um pouco de fora, 
minha impressão é que o CEMI ajudou muito na minha própria formação. Eu 
vim muito mais disso, eu tenho essa marca de igrejeiro [risos]. 

Eu estou vendo muito de hoje, naquele momento seria completamente 
diferente. Naquele momento a gente achava talvez que estava fazendo a 
revolução [risos]. Estávamos conscientizando todo mundo, vamos tomar o 
poder e vamos transformar. Acho que ajudou muito dentro do processo, e 
todos esses espaços foram importantes.  Eu não estou fazendo uma crítica à 
igreja, eu estou fazendo uma avaliação do que é de fato. Então, por exemplo, 
depois eu entendi, saindo você entende melhor o processo. Para mim foi muito 
importante, eu não renego nada o que eu fiz, muito pelo contrário, foi 
fundamental. E eu acho que a igreja era isso, ela foi o guarda chuva, ela 
incentivou, abriu espaço, criou as condições, ela possibilitou. Houve espaços 
que eram conduzidos por bispos super conservadores, mas que também 
proporcionaram essas condições. Dom Eugenio Sales do Rio é um exemplo. 

Agora, há exemplos contrários também, Dom Cláudio Hummes, que deu 
todo o espaço e abriu a igreja, de certa forma, para os movimentos operários 
do ABC e tal, quando vira arcebispo, mudou. Eu estava escrevendo sobre 
igreja no momento de dom Claudio. Então, após esse momento que a igreja 
assume uma postura bastante conservadora muita gente meio que assumiu 
esse discurso aí. E depois a coisa passa e até você.  

Mas, eu me sinto meio que voltando, nunca quis sair. Na verdade é que 
nunca saí, eu sempre tive um pé aqui e um pé lá. E na hora do vamos ver, se 
tiver que optar, eu fico comigo e com minhas convicções, meus ideais. Não sou 
santo, dono da verdade. Eu poderia estar na Folha até hoje se eu tivesse a 
mesma cabeça que os donos do jornal, defendesse os mesmos interesses, os 
mesmos propósitos ou me amoldasse, eu estaria lá. Por exemplo, o William 
Bonner, ele edita do jeito que a Globo quer. Eu nunca fui um cara de confiança 
dos caras, eu acho que servia a eles, óbvio, como profissional vendendo a 
força do meu trabalho. E procurei sempre ganhar espaço, eu sempre disse 
isso, sempre fui fazer palestras, debates com o pessoal de movimentos sociais 
e sempre defendi que a gente tinha que ocupar espaços dentro dos grandes 
veículos na medida do possível.  

Eu fiz matéria que me deu o prêmio Vladimir Herzog, por exemplo, fiz 
muitas matérias sobre violência. E um dos maiores casos de violência que eu 
vi, que foi uma das matérias que mais me emocionou, me fez chorar no dia, foi 
sobre crianças que não sabiam ler e escrever, embora estejam matriculadas na 
rede pública e frequentam a escola. Porque a gente sempre ouviu falar isso, 
que o ensino é precário, que as crianças não estão aprendendo ler escrever e 
tal. A professora dava aula metade para as crianças que sabiam ler e escrever 
e outra metade para as que não sabiam ler e escrever. E quando eu cheguei lá 
na hora eu não conseguia ter a dimensão, de como é dimensionar isso, o 
quanto sabe e o quanto que não sabe. E na hora o redator deu a ideia de 
sugerir para a professora de pedir para eles fazerem um ditado.  

E aí a gente começou „No dia 22 de abril foi o descobrimento do Brasil e 
tal‟. E aí, eu vi que as crianças não sabiam escrever, um menino que foi tentar 
começar a escrever começou a chorar, ficou desesperado e depois escreveu 
uns garranchos, umas coisa que parecia hieróglifo, parecia romeno, sei lá, 
qualquer coisa. E eu publiquei uma matéria na Isto É, e a gente publicou esses 
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textos. Se eu não tivesse publicado aquilo, ninguém teria a dimensão. Ver o 
esforço e a vergonha daquele menino lá tentando escrever e começando a 
chorar, todo mundo na sala chorou. E foram momentos angustiantes. 

 Então, uma matéria como aquela acho que ajudou, e ajudou mesmo, o 
Paulo Renato que era o Ministro de Educação na época me ligou para 
conversar e falou que eles tinham um projeto nacional de alfabetização que 
estava engavetado e eles colocaram em prática. Não sei também se resolveu. 
Provavelmente, não, mas pelo menos eles tentaram. Então, eu sempre defendi 
que a gente tinha que falar para o maior número possível de pessoas. E até 
hoje defendo a mesma coisa. No Movimento Popular de Arte eu estava no 
primeiro ano de faculdade e fazia os releases e mandava para tudo quanto era 
rádio. E o que a gente conseguiu de divulgação, na rádio Transamérica, rádio 
Jovem Pan. Falava „Hoje na Praça São Miguel vai ter atividades do Movimento 
Popular de Arte‟. E aquilo ajudava e muito. E a gente conseguiu muito espaço 
na Globo, no SPTV, e tal. A Globo foi algumas vezes filmar. E nós erámos 
radicalmente contra a rede Globo, mas a gente falava „Não tem nada a ver, 
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa‟ [risos]. Agora é claro, eles 
tem que divulgar. Se sai na rede Globo milhares de pessoas, milhões estão 
vendo. O nosso espaço aqui é muito legal, mas é reduzido, limitado. Eu 
defendia sempre que a gente fizesse uma coisa que alcançasse o maior 
número de pessoas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



409 
 

ANEXO 16 

CARLOS STRABELLI  

Carlos Strabelli é um dos fundadores do CEMI, que coordenou por oito anos, 
enquanto padre. Atualmente é coordenador de Cultura do CEU Inacio Monteiro, 
na Cidade Tiradentes, em São Paulo. Data da entrevista: 30/05/2015. Local: 
São Paulo. Local: São Paulo. 

 

 

ANEXO 17 

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. 
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Carlos: 
Eu cheguei em São Miguel no final de 1978, não era padre ainda. Eu saí 

da Congregação Redentorista, Missionários Redentoristas em 75, fiz dois anos 
no ITESP, dois anos teologia, aí eu desisti da congregação, dei outro rumo 
para minha vida e conheci na igreja de São Miguel, na época liderada por Dom 
Angélico que eu disse „Olha, a igreja que eu deixei para trás, que eu não 
acreditava, esse cara fez eu acreditar de novo em uma igreja comprometida 
com a vida, com os pobres, com a justiça‟. Isso me fez voltar. Então, eu chego 
efetivo na região em 79. Fevereiro de 1979.  

Não queria ser padre nessa igreja [risos], queria trabalhar com essa 
igreja. E a conjuntura toda, a necessidade todo me levou a me ordenar. Mas, 
eu tinha umas concepções teológicas diferentes com relação a isso [risos]. Eu 
digo, eu entro assim, mas eu quero fazer essa ideia de igreja e prática de igreja 
avançar. Então, foi daí que logo no início a gente fundou o Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos, que fui coordenador, nessa época, e a gente fez um 
trabalho muito legal, principalmente com o pessoal de terrenos clandestinos e 
grilados, que na região Leste era uma epidemia, esse pessoal totalmente 
perdido.  

Tivemos conquistas importantes. Tivemos um movimento grande, isso 
em 79. E depois o Centro de Defesa atuava nessa questão específica e na 
violência policial, que prendia jovens pretos, com ou sem documento, 
desapareciam com eles, já naquela época. Então, o Centro atuava assim 
fortemente nessa questão de saber por que foi preso, por que está preso e 
libertar. E não tinha questão nenhuma, é porque era preto, jovem e pobre. Era 
essa questão. Uma outra questão que a gente tinha apoio do pessoal do 11 de 
Agosto da USP, da São Francisco, estudantes de direito que davam todo esse 
respaldo. Não vou dizer que a gente buscou eles, a gente buscava sim, mas na 
busca eles vinham se oferecer. Então, tivemos assim Toninho, Ideli, estudantes 
memoráveis e militantes mesmo da questão.  

Tivemos conquistas fantásticas em nível de ocupações, a maior dela foi 
o Monte Taó, era o córrego Monte Taó, no Itaim Paulista, extremo Leste, que 
ocuparam e que eu dou o crédito todo para Ideli e o Toninho. Que eles 
levantaram desde a época do império a ocupação daquela área e descobriram 
que a pendenga por aquela terra vinha desde o império. A federação queria 
aquela terra, o Estado reivindicava porque estava dentro do seu território e o 
município reivindicava porque estava dentro do município. Uma terra de 
ninguém, mas que tinha essa coisa da justiça.  

Eles levantaram tudo isso, mas quando veio a reintegração de posse 
decretada pelo município, eles entraram com uma causa dizendo que o Estado 
tinha interesse. Estado e município se mancomunaram e disseram que eles 
iam resolver essa questão. Aí nós entramos com a questão que a federação 
tinha interesse, isso está rodando há mais de 40 anos na justiça e o pessoal 
está morando, já construindo casa [risos]. Então, esse foi o primeiro grande 
trabalho que a gente fez. Com a igreja sim, não há nenhum movimento na 
década final de 70/80 que a igreja não estivesse. Ou participando fortemente 
ou na liderança. Nenhum movimento de reivindicação em todos os níveis que 
você possa imaginar creche, ônibus, iluminação, asfalto... A igreja de São 
Miguel, região episcopal de São Miguel e na liderança Dom Angélico, era a 
grande liderança, se dúvida.  
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Olha, eu digo como um cara que participou da igreja internamente, eu 
era membro da igreja nessa questão. Mas, essa ideia, o que gente queria não 
me importava nos movimentos da gente tinha gente de tudo quanto era 
religião. No movimento da questão da grilagem e terrenos clandestinos e tal, 
não era coisa de carteirinha, não era coisa para ganhar nas comunidades, a 
gente queria organizar o povo, na perspectiva de Medellín. Sabe os pobres não 
importa o colorido que tiver. Sabe, os ferrados da sociedade, eles precisam 
conquistar direitos.  

A meta era conquistar direitos, não poder. E eu digo, não. Porque eu fui 
coordenador de pastoral de toda região de São Miguel durante seis anos, onde 
todas as questões eram discutidas, onde todas as estratégias eram discutidas, 
onde todos os encaminhamentos e como fazer esse movimento e tal nunca, e 
e desafio quem disser ao contrário. Não havia proselitismo.  A igreja não queria 
ganhar católicos. Ela ganhou pela luta que fez, pela postura que tinha, ela 
ganhou pela credibilidade, a coerência, ela ganhou sim muita gente. Mas, 
nunca foi atrelada a nada e a nenhum partido. Havia sim uma posição clara da 
igreja de São Miguel dizendo „Não à ditadura‟ e „Sim, à toda luta democrática 
de todos os partidos e outros movimentos da cidade nacional e etc e tal‟. Havia 
uma postura clara de parceria, de aliança, com esse pessoal contra a ditadura, 
contra a direita. E o resto o que a gente ganhou nesse foi pela militância, pela 
credibilidade e pelos avanços que a gente conseguiu.  

Era o final da ditadura, final da década de 70 e começo da década de 
80. A ditadura estava instalada ainda e o fato é o seguinte, os partidos de 
esquerda que estavam na clandestinidade, estavam todos dentro da igreja 
[risos] PC, PCdoB, PCBR, e mais um monte de sigla. Porque era aonde 
acontecia o movimento popular. Obviamente e inteligentemente eles estavam 
dentro. Eu devo a minha consciência política a esse pessoal, eu era ingênuo 
politicamente. Sabe assim um utópico ingênuo.  

Eu nasci aqui na Penha. O seminário eu saí quando eu comecei a tomar 
consciência, aí eu saí da congregação, porque era uma congregação do 
esquema. Era do esquema da igreja tradicional, então foi por isso que eu saí. 
Então, esses caras contribuíram muito, ajudar a gente a pensar, a organizar, a 
mobilizar, eu devo principalmente a duas pessoas. Eu e Bete estivemos muito 
próximos, dois do PCdoB, não interessa dizer nome. Mas, é a Cida Serapião e 
o Sérgio, um casal que se instalou na comunidade onde eu e a Bete 
trabalhávamos, se aproximaram, eles foram abrindo a consciência da gente 
feito uma pancada. Devo à esquerda infiltrada, eles eram do PCdoB, na época 
eram, depois eles mudaram. Então, a gente deve muito à esquerda que estava 
ali dentro. 

A gente tinha uma grande vantagem, a chegada de Dom Paulo Evaristo 
Arns. A chegada dele como arcebispo de São Paulo, substituindo Agnelo 
Rossi, que era um bispo, em minha opinião, de péssima memória, por todos os 
acordos com a ditadura. Dom Paulo chega e revoluciona a arquidiocese de São 
Paulo, que na época era a maior do mundo. Era uma extensão imensa, ele 
divide em nove regiões episcopais, bota um bispo auxiliar em cada uma dessas 
regiões com um plano pastoral comum a todos, dá autonomia administrativa 
para os bispos auxiliares, mas mantém um colegiado pastoral. Isso não é plano 
pastoral, é plano de ação e presença da igreja na arquidiocese de São Paulo, 
que pegava Guarulhos, Santo Amaro, era imensa.  
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Então, o Paulo teve assim a sensibilidade de escolher alguns padres, 
Angélico ele trouxe de Piracicaba, de Ribeirão Preto, ele nasceu em Piracicaba 
e atuava em Ribeirão Preto. Então, eram caras que vinham nessa perspectiva, 
e aí Dom Paulo arma todo um esquema eclesial fantástico, com gestos que 
não ficam devendo para o Papa Francisco. Ele pega o palácio episcopal, 
vende, que era um puta de um palácio na região mais nobre da cidade e pega 
todo esse dinheiro e investe para construir centros comunitários na periferia.   

Começa assim. Plano pastoral quatro prioridades fundamentais: 
Comunidades Eclesiais de Base, Pastoral da Periferia, Pastoral dos Direitos 
Humanos, Pastoral Operária. Essas quatro prioridades. Eu fiquei quase 13 
anos na igreja, tudo decidido em assembleia, não eram os bispos que definiam, 
eram assembleias com representantes das paróquias, das comunidades, das 
pastorais sociais e tal, eles é que definiam. A direita tentou esses anos botar a 
Pastoral da Família, pastoral do não sei o que, nunca passou.  

E havia toda uma mística. Dom Angélico pega a região Leste, que na 
época era Leste 1 e depois dividiu em Leste 2. Leste 1 estava na Mooca e 
vinha até a Penha, divisa da Penha, pegava São Mateus e etc. E Angélico 
pegou a beradona da zona Leste, da Penha pegando Ponte Rasa, Ermelino 
Matarazzo, Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes. Aquilo que a gente tinha na 
época, já havia um trabalho interessante dos padres belgas que estavam aqui, 
os missionários de cabeça boa, e começaram com uma perspectiva e 
incrementou.  

Na região, o que ele fez, „Não se cria mais nenhuma paróquia aqui 
nessa extensão, só comunidades de base‟. Quando eu entrei, só para você ter 
uma noção, existiam, oficialmente, dentro do critério jurídico, administrativo da 
igreja, 40 paróquias e 25 capelas. Tinha paróquia e tinha capelinha que o padre 
visitava uma vez por mês, a cada dois meses para fazer batizado, casamento e 
acabou, não fazia mais nada. Nós terminamos em dez anos com 41 paróquias, 
apenas uma foi criada e 256 centros comunitários autônomos. Autônomos 
assim, tinham todos os serviços que uma paróquia oferecia, ao nível de 
sacramentos, para resolver essa questão mais teológica mais intereclesial, só 
que aqui essas comunidades eram centros de radiação do movimento, era ali 
que a gente fazia. Então, era um lugar de culto, um lugar de organização da 
população, um lugar de formação política. Política e religiosa, nessa 
perspectiva da Teologia da Libertação, documento de Medellín, em cima dessa 
perspectiva.  

Elizabete: 
A comunicação veio antes de criar o centro comunicação. Era a voz de 

cada um. Eu participava do secretariado de pastoral.  
 
Carlos: 
Quando eu cheguei tinha um seminarista na região, 80% dos padres 

eram estrangeiros, belgas, italianos e franceses. Gente boa, a maioria, tinha 
também as tranqueiras. Em três anos, quando eu cheguei tinha um seminarista 
que estava fazendo o terceiro ano de teologia, isso é próximo a fazer os votos, 
diácono. Em três anos nós levamos 40 seminaristas maiores que a gente 
chama o pessoal da filosofia e da teologia, porque eu tinha feito só dois anos 
de teologia ai eu precisava completar os quatro, então era ali na Assunção, no 
Ipiranga, Faculdade Assunção, eu fiz lá os dois anos de teologia que me 
faltavam.  
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E ali a gente arregimentou uns 30 seminaristas. Roubamos seminaristas 
das dioceses do Estado, porque era o centro de formação de teologia do 
Estado de São Paulo dos bispos. E nós trouxemos os melhores, todos os que 
tinham cabeça. E o nosso objetivo era o seguinte „Ninguém assume paróquia, 
deixa quem está na paróquia. Nós vamos é criar comunidades de base nessa 
região‟ [risos]. Um tremendo time, uns mais outros menos, mas no conjunto um 
puta um time. Aonde o cara vinha para fazer um trabalho de verdade, pegava 
uma favela, uma ocupação, uma parte do bairro ferrada, etc e tal. Essa era a 
mística desse grupo de seminarista na época.  

Foi daí que surgiram essas 256 que eu digo, não é comunidadezinha 
não. Hoje o bispo que, infelizmente, entrou depois de Dom Angélico, o Dom 
Fernando Legal, ele transformou essas comunidades em paróquia [risos]. Na 
nossa época era outra. Paróquia com toda burocracia, com esse monte de 
padre idiota, teologicamente mal preparados, bom essa é outra coisa e foge da 
questão. Bom, isso para dizer dentro da conjuntura de onde nasce isso, que 
tinha esse grupo de seminaristas que depois todos eles viraram padres. Quase 
todos eles nessa perspectiva.  

Daí, surgiu um problema, eram tantos os movimentos, que eram tantas 
as comunidades que cresceram, nesse período, que a gente se deparou com o 
problema de a intercomunicação entre elas. A gente não tinha meios. Mas, 
ampliou, em quatro cinco anos, de uma tal maneira que a gente precisava 
atualizar os nosso meios de manter as especificidades de movimentos de cada 
local, mas de manter uma organicidade em nível do conjunto da região 
episcopal. É aqui que nasce a questão de dizer em uma reunião e em uma 
assembleia, a questão da comunicação. 

„É essencial que a gente trabalhe um lance de comunicação, para poder 
tanto enviar mensagens, quanto de receber mensagens, para gente poder ter 
um plano pastoral, um plano de trabalho‟. É daí que nasce o CEMI. Um centro 
de comunicação. Que depois a gente ampliou para um centro de 
documentação e educação. Começou inicialmente como necessidade absoluta 
de comunicação, porque isso estava emperrando o avanço dos movimentos. 
Era movimento para todo o que é lado, tudo o que você possa imaginar.  

Elizabete: 
A população pedia pelo CEMI.  
 
Carlos: 
Vamos pegar Itaim Paulista. Num determinado local o Jardim Romano 

tinha um movimento de moradia beleza, que estava funcionando, que estava 
reivindicando e tal, ele queria a mesma coisa. Como que juntava? A gente teve 
inclusive um movimento contra a APM das escolas, movimento grande de 
mulheres mães que tinham filhos nas escolas, e tinham que pagar uma taxa da 
APM e não tinham retorno. Então elas queriam „Se vai existir APM, nós 
queremos administrar essa brincadeira‟ chegou até ai. Então, só que a gente 
começou a perceber a dificuldade que tinha de você trazer informações e trazer 
oportunidade de intercâmbio e de formação entre essas dezenas e dezenas de 
grupos em bairros diferentes e etc e tal.  

Essa foi a ideia. Aí que a gente pensou „Então, nós temos de alguma 
maneira criar um subsídio para eles‟. Era muita gente pensando junto. Tudo 
isso era muito discutido, muita reunião. E aí na assembleia fechou „A gente tem 
que ter um centro que irradie a comunicação e faça a transversalidades dessas 
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informações e que também prepare comunicadores‟. Houve uma campanha da 
fraternidade discutindo comunicação, foi em 89, quando dom Fernando Legal 
entrou. Foi aí que eu conheci, infelizmente, ele estava assistindo um curso que 
eu dei [risos] para o pessoal sobre comunicação popular em uma igreja 
popular. Então voltando, aí o que a gente imaginou, olha tem experiências 
latino-americanas com relação à comunicação popular e a educação popular, 
aí, estimulados por dom Angélico, nós fizemos um projeto para a Misereor.  

A Regina Festa estava nesse primeiro momento. A nossa ideia era 
fundar um centro de comunicação popular. Ela era da equipe dos Direitos 
Humanos.  Ela era da região, ativíssima, ela e a amiga dela chamada Cidinha, 
eu não lembro. A Cidinha era uma professora da rede pública estadual, grande 
cabeça, também do PCdoB. A Regina era da USP, doutora. O Roberto Santoro 
também é dessa época, ajudou a gente. Bom, mas resolvemos dizer „Olha, nós 
precisamos criar um centro de suporte para esses movimentos todos que estão 
aí, que dê suporte para as comunidades de base que começaram a proliferar 
em todo o que é lugar‟ essa foi a necessidade`.  

Daí, qual a nossa ideia, quem é que pode inspirar a gente nisso daqui? 
Na época tinha no Peru a CELADEC, era uma entidade protestante, não 
evangélica desse tipo, não, mas protestante histórica. E eles produziam 
materiais maravilhosos para época. Cadernos, cursos, isso e aquilo e tal. Eu e 
a Regina Festa passamos 15 dias no Peru, na Colômbia, e Bolívia para 
conhecer experiências. Fomos para CELADEC em Lima, um que eu não vou 
lembrar o nome agora na Colômbia e outro na Bolívia. Que tinham 
experiências, a CELADEC era muito bem organizada, eles faziam experiências 
de música, teatro, fantoche, de linguagens populares para trazer a questão da 
formação política.  

Todas ligadas algumas institucionalmente à igreja, essa do Peru era. 
Mas, as demais eram parceiras da igreja mais progressistas que rolavam na 
América Latina. Mas, também com intersecções muito próximas com igrejas 
ecumênicas. Aí nós fomos lá pra conhecer, passamos 15 dias assim, dormindo 
4 por dia, 20 horas por dia para sacar tudo e trazer o que a gente pudesse de 
experiências de materiais e etc e tal. Aí fundamos o CEMI, Centro de 
Comunicação e Educação Popular. Porque a gente dizia „Não basta 
simplesmente querer que um centro irradie toda a comunicação sem que a 
gente tenha pessoas que trabalhem comunicação nos diversos movimentos, 
comunidades e tal‟. Então, tínhamos que educar esse pessoal, preparar esse 
pessoal. Aí nasce o CEMI.  

O CEMI era para formar comunicadores e educadores populares, mas 
sem perder dimensão fundamental que era a politização da população. Na 
perspectiva cristã em alguns lugares era nítida e ponto. Em outras, tinham 
outras intersecções aqui. Que não tinham fé e tal, o pessoal da esquerda 
trabalhou bem com esse pessoal. Mas, era para capacitar lideranças locais. 
Têm um parênteses no surgimento do CEMI, ele foi discutido com todos os 
movimentos populares da época por conta da comunicação.  

O esquema que a gente tinha das comunidades a gente já tinha, mas 
entra a MPA do Gilberto Nascimento que era um movimento cultural importante 
de música, teatro, poesia, isso e aquilo, formação de novos atores. Tinha um 
jornal que já circulava antes da gente, o Espalha Fato. Aí quando a gente 
propôs para o CEMI criar um jornal todo mundo queria que fosse o jornal 
Espalha Fato, eu gostava do nome pra caramba. Só que a questão que a gente 



415 
 

tinha era muito maior que grupos autônomos e que se juntaram por uma 
questão cultural, mas que não contemplava a questão das comunidades que 
eu era de igreja e eu puxava essa questão. As comunidades organizadas são 
da Igreja Católica. Aí veio a história de dar o nome para outro centro, o pessoal 
percebeu isso e disse „Tudo bem, a gente entra como parceiro de vocês. A 
gente reconhece que quem mobiliza o povo é a igreja, ninguém mais‟ [risos] 
então, veio a questão do Manuel do Ó, que era um sindicalista pernambucano, 
herói. Ficou CMÓ, que era Centro de Educação Manuel do Ó, para resgate de 
memória. Só que quando eu levo isso para a igreja, para a comunidade o 
pessoal fala „A gente não tem nenhuma identidade com esse cara. 
Reconhecemos que tem centenas de outros que a gente podia chamar o 
nome`.  

Nós queremos trazer São Miguel. Esse movimento todo é para acabar 
nossa identidade dizendo região episcopal de São Miguel. Daí que acabou 
virando CEMI, que era Centro de Comunicação e Educação Popular de São 
Miguel Paulista. Foi aí que a Regina Festa se separou da gente. Porque ela 
divulgou a questão, discutimos e discutimos, ela não admitia, tinha que ser 
aquilo porque tinha posto em assembleia o nome do Manuel do Ó, porque tinha 
sido a ideia dela. Ela não aceitou e saiu fora, ela achou que foi um golpe, ela 
achou que foi autoritário.  

Conversando com Dom Angélico ele falou „Não, porque o CEMI foi 
formado como um instrumento pastoral. É um instrumento de pastoral da igreja 
na questão da comunicação. Olha, com todo respeito‟.  Bom, você quer saber, 
o sacana foi eu, eu acabei melando o esquema e disse` É CEMI`. O nome é 
importante, mas o que é mais importante é o que a gente vai fazer com esse 
instrumento aqui e esse instrumento aqui é da igreja. E o bispo também era 
favorável. As coisas você sabe, de estruturas, conjunturas de igreja e tal. A 
Regina saiu, ficou brava. Mas, toda a contribuição dela foi fascinante, os dias 
que a gente passeou pela América Latina, três pontos que a gente foi só, foram 
fundamentais.  

Quando a gente resolveu fundar um centro a gente foi para esses três 
pontos Bolívia, Colômbia e Peru, para conhecer experiências que já estavam 
mais ou menos bem organizadas. A gente mandou um projeto para a Misereor 
para fundar um centro. Era época da ditadura, começo dos 80. A diplomacia 
brasileira entrou na questão, porque a Misereor era financiada 70% do governo 
alemão, porque eles têm não sei se prevalece, que 1% do PIB eles têm para o 
fundo para ajudar o terceiro mundo ou coisa do tipo. Então, 70% da Misereor 
eram financiada pelo governo alemão e 30% pela igreja católica alemã, que 
eles faziam essa capitação durante a quaresma.  

O governo brasileiro, a diplomacia brasileira entrou com questões junto 
ao governo alemão para não financiar o CEMI. Isso é fato, onde você vai achar 
isso escrito eu não sei. Na época era essa a questão que rolava. Ele entrou 
dizendo „Não financia, porque um bispo vermelho, é um bispo comunista‟. 
Porque a gente jogou um dinheiro, na época, era muito dinheiro, 100 mil 
dólares para começar. Os caras responderam dizendo „O governo brasileiro 
barra‟. Dom Angélico escreveu uma carta para a Misereor, que era comandada 
pela Conferencia Episcopal alemã. Os caras responderam para gente „Se o 
governo alemão não financiar os 70%, nós com os 30% nós vamos financiar 
vocês‟. Eles compraram a nossa briga, mandaram a grana e financiaram a 
gente por três anos lá no CEMI, com dinheiro gordo.  
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O Grita Povo é a primeira produção do CEMI. Porque a gente precisava 
de um jornal que transmitisse as notícias, o que está acontecendo nos 
movimentos, nas comunidades e etc. E o editorial com ideias que a gente ia 
plantando com a nossa perspectiva. Teologia da Libertação, Comunidades 
Eclesiais de Base e etc e tal. A nossa primeira preocupação era dizer para todo 
mundo o que estava acontecendo em todo o mundo. 

 
Elizabete: 
Espalhar o fato. 
 
Carlos: 
Espalhar o fato. Essa era a questão, dizer „Olha, está acontecendo, tem 

reunião, tem não sei o que, conquistaram aqui, fizeram aqui, estão mexendo 
aqui, tem movimento aqui, tem protesto ali, tem não sei o que‟. Esse era o 
primeiro objetivo. E o segundo era de formação. Nós tínhamos um lance de 
economia, a gente analisava a economia na perspectiva da pobreza, tinha um 
artigo do Jung Mo Sung, que ele fazia isso brilhantemente. Nós tínhamos outro 
lance que era a questão da pastoral. O Jung era parceiro nosso do começo do 
CEMI até o fim. Era seminarista, na época, e depois que nem nós desistimos 
assim da institucionalização, mas o Jung é parceiro, sou compadre dele, ou 
padrinho da Tabata.  

Aqui nós temos duas questões, a primeira é que o pessoal da 
comunidade mandava as notícias e a gente transformava no jornalzinho e os 
informantes chegavam para gente trazendo notícias, por telefone, e a gente 
transformava, porque era essa a ideia, dizer o que está acontecendo aqui na 
região. A segunda questão, a adesão dos estudantes de jornalismo que 
sacaram o lance, que a gente tinha entrado em contato, sabendo que o cara 
tinha sensibilidade. Então nós temos Gilberto Nascimento, Regina Vilela, a 
Railda, que foi para o MST. Eram todos estudantes e que perceberam e 
alguém dava a dica e a gente convidava. Um tremendo de um time.  

Naquela época, a gente já sabia o que era comunicação popular, porque 
tínhamos clareza que a grande mídia não noticiava o que acontecia na 
periferia. Não falava para o povo pobre da periferia. Então, nosso objetivo era 
pegar as notícias, todas que tinham da grande imprensa e traduzir na 
linguagem que as pessoas pudessem entender. Então, uma coisa que pouca 
gente sabe, o Peneira, já ouviu falar do jornalzinho chamado Peneira, duas 
folhas de sulfite, quatro páginas, a gente peneirava na mídia do Estadão, da 
Folha, dos jornalões, do Opinião, Movimento, a gente recortava o que 
interessava e fazia um boletim semanal, que se chamava Peneira.  

Durou muito pouco, porque era de um idealista fantástico, Chico Mosel. 
O Peneira era do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, a gente filtrava 
questões para ser debatido nos grupos de rua. Uma comunidade, na época, 
tinha grupos de rua, era assim que a gente chamava. Cada comunidade tinha 
grupo em cada rua, cinco, seis, dez pessoas e tal. Que se reuniam 
semanalmente para discutir um tema bíblico, porque era todo mundo era de 
igreja. Eles discutiam a partir do texto bíblico e de uma situação do momento. 
Situação política, econômica. Mas, essa brincadeira durou apenas um ano. E a 
gente chegou a um ponto que grandes lideranças não sabiam ler e escrever, aí 
é o campo da Bete, 40 grupos de alfabetização no método Paulo Freire 
espalhados pela região, com financiamento graças a Deus e com o Paulo 
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Freire duas vezes presente para conversar com os monitores. Os monitores 
elas voluntários, eram da comunidade.  

 
Elizabete; 
Tinha gente que tinha sido alfabetizado e se transformou em monitor.  
 
Carlos: 
Nós tínhamos um financiamento sim para pagar os monitores, era uma 

merreca. Inicialmente não tínhamos financiamento para pagar os monitores,  
depois a gente conseguiu uma merreca. Primeiro vem a comunicação e depois  
a alfabetização. A comunicação popular está desde o primeiro momento. Nós 
tínhamos cursos lá no CEMI, de como você fazer um panfleto bem feito, como 
você faz um cartaz, como você trabalha a questão audiovisual, a gente dava 
curso de como você montar eslaide em papel vegetal.  

Nós tínhamos uma gráfica tipográfica que imprimia qualquer coisa, 
naquele momento era top, onde a gente fazia também cartões de casamento 
para sobreviver. A gente tinha funcionários competentes para mexer com as 
máquinas. A gente tinha outro grupo de pessoas que entravam com seu 
conhecimento e pelo tesão do trabalho. Tinha muitos, porque a gente não era 
partidário, não era católico, a gente queria fazer um trabalho popular, essa é a 
marca.  

A comunicação era um instrumento a favor de propostas. Nós tínhamos 
no CEMI um estúdio de gravação, para que os grupos de músicas fizessem os 
demos deles. Eles iam lá e tinham um estúdio e alguns instrumentos. Você 
tinha um violão de sete cordas, um baixo, uma guitarra, você tinha uma bateria, 
era o que a gente tinha na época para poder gravar o demo deles. Apareceu 
um cara no nosso estúdio para gravar o clip dele para vender ovo e tal, então 
eu digo „O custo é tanto, você vai comercializar, então você paga‟. Com a 
gráfica e o estúdio a gente ganhava um dinheiro por fora, e que não era pouco, 
graças a Deus, o tempo que funcionou lá nunca entramos em vermelho. Para o 
pessoal das comunidades e movimentos a gente fazia com o preço irrisório. A 
gente ajudava esse pessoal a fazer isso daqui.  

Para ter noção dessa questão financeira da comunicação popular de 
São Miguel, dessa época, eles contrataram a KPMG, é uma das maiores 
empresas de auditoria do mundo. Eles mandaram um cara lá e quando eu 
apresentava minhas contas o cara dizia „Essa conta não fecha‟. „Não fecha por 
quê?‟. „Porque tem muito mais dinheiro do que aquilo que vocês estão dizendo 
para mim que vocês gastaram‟ Ai eu digo „Não, eu estou dando aquilo que eu 
devo para Misereor. Agora quero que vocês saibam que com o dinheiro de 
vocês, nós fizemos duas vezes. Está tudo comprovado aquilo que a Misereor 
quer. Quero dizer que fizemos com dinheiro de vocês comprovadamente e tal, 
você não pode recusar. Nós fizemos duas vezes mais‟. 

Um auditor disse „O que eu faço com isso?‟. Eu digo „Vai comer uma 
feijoada comigo lá no Piassi‟, um restaurante aqui em São Miguel, ele disse 
„Não, de verdade isso foge da questão‟. Eu falei „Você tem uma visão 
capitalista, nós temos uma visão totalmente diferente, a gente faz render essa 
brincadeira aqui‟. Ele disse „E como é que eu faço isso?‟. Eu digo „Você faz 
assim, eu assino se você entendeu o que aconteceu aqui‟ Porque misturava as 
atividades que a gente fazia. Isso aqui custou tanto e nós estamos colocando 
aqui, está registrado, está assinado, tem documento‟. Aí eles diziam „Mas, isso 
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não estava no projeto‟. Eu digo „Isso é problema seu`. Nunca tivemos problema 
nenhum, graças a Deus, eu saí de São Miguel, apresentei todo o relatório. Eu 
saí em outubro de 89. Eu caí fora em outubro de 89.  

Enquanto eu estive no CEMI, em um período de oito anos, nós tínhamos 
uma biblioteca de 3.000 volumes específica. Era uma biblioteca aonde a gente 
só tinha livros de política, análise social, isso é dentro da questão sociológica 
política e teológica, catalogados bibliograficamente. Nós tínhamos 35 mil 
documentos de tudo que aconteceu na zona Leste, na região episcopal de São 
Miguel. Tudo que chegava para gente, militantes a gente pedia „Traga 
panfletos, traga não sei o que‟ e o pessoal vinha. Tudo catalogado. Quem fez 
isso? A irmã da Bete, a Sueli. 
 

Elizabete: 
O CEMI estava serviço da região e não o contrário. A região não era 

submissa ao CEMI. Acabou prédio, mas não o ideal. 
 
Carlos: 
O CEMI está em um contexto claro que é o seguinte, é a igreja da 

libertação. É a igreja de Dom Paulo Evaristo Arns, na arquidiocese de São 
Paulo. É a Teologia da Libertação de Dom Angélico, na região de São Miguel. 
Porque a Teologia da Libertação não aconteceu nas diversas regiões da 
arquidiocese de São Paulo. Aconteceu aqui e aconteceu na região Sul. Nós 
fizemos aqui, eu pergunto para os pesquisadores aonde que aconteceu 
diferente do que aconteceu aqui. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para o 
nosso lado.  

Dom Angélico era jornalista profissional, desde Ribeirão Preto, enquanto 
ele era pároco. Ele tinha uma questão que sempre conduziu a minha 
perspectiva, os pequenos meios ou eles existem, ou você não faz nem 
mudança social e nem mudança nacional. Para atingir mudança nacional, você 
tem que fazer ali no local, faça acontecer, é possível acontecer isso, então a 
gente investe. Meios que façam devagar ali onde acontece a vida. E onde 
acontece a vida é onde os pobres estão, é ali que está, é ali que acontece. 
Quem repercute, quem dá notícia? Então, nós vamos fazer com que os pobres 
virem notícias. Então, eu carrego até hoje com convicção que a comunicação 
tem que dar essa questão. Aquilo que a Globo está fazendo de querer ser 
popular nunca vai ser. Mas, ela acontece em uma articulação popular de serem 
autônomos disso.  

O CEMI era um instrumento pastoral da igreja de São Miguel, da década 
de 80. Era um instrumento. Ponto dois, a mudança do esquema da igreja ferrou 
o CEMI. O que fizeram? Uma gráfica, uma biblioteca de 55 mil documentos do 
que aconteceu na zona Leste, nesse tempo que eu passei lá que deixei uma 
hemeroteca de 5.000 eslaides, registrando o movimento popular de São 
Miguel, o movimento de igreja e de tudo, no mínimo 20 mil horas de vídeo. Nós 
fomos a primeira entidade que teve uma filmadora de vídeo mesmo. A gente 
fez 45 apresentações do vídeo da Globo do Morte e Vida Severina, gravamos 
isso tudo e a gente passava e fazia discussão em cima da vida do nordestino. 
Vamos deixar uma hemeroteca dos jornais de esquerda do período de 79 até 
89, a gente tinha uma hemeroteca de todos os jornais de esquerda desse 
pessoal, assim, o pessoal ia lá pesquisar e discutir.  
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Quando a Erundina ganhou a prefeitura de São Paulo, havia quatro 
carros de som de sindicatos para fazer a festa da Erundina na Paulista. 
Quando entrou o nossos carro de som eles apagaram porque não tinha para 
ninguém, nós tínhamos um caminhão de som assim ferrado. Aí construímos 
um prédio de dois andares, com gráfica, com som, com estúdio, com isso e 
aquilo. Aí vou dizer o que aconteceu, saiu Dom Angélico e entrou esse filho... 
que foi Dom Fernando Legal, e ele simplesmente matou tudo. Se você quer 
saber onde está esse acervo do CEMI pergunte para Regina Tavares. Eu acho 
que o Ticão está segurando um quinto da memória que tem lá no CEMI. 
Proibiram a Regina de entrar aonde é que estava. O pessoal carregava em 
cima de carrinho embaixo de chuva, para jogar ali e tal e ver o que vai fazer em 
uma sala de São Miguel.  
 

Elizabete: 
O prédio acabou e aonde era o CEMI agora é um salão de festa. 

 
Carlos: 
Eu te conto o que aconteceu com o CEMI depois que nós saímos de lá. 

Eles nunca vão admitir, mas eu falo isso de coração honesto e desafio alguém 
que me conteste nas minhas informações. Os caras venderam tudo.  

 
Elizabete: 
Cada um levou aquilo que interessava. 
 
Carlos: 
A comunicação popular na região de São Miguel teve uma questão 

fundamental em algumas questões. Em São Miguel, ela coordenou, deu liga, 
ela deu conjunção para o movimento popular. A comunicação popular de São 
Miguel juntou as pessoas, juntou propostas, ela fez amarração dos movimentos 
populares, as comunidades de base. Criou consciências novas, ela criou de 
verdade, tanto que daquela geração nós temos vereadores, deputados 
estaduais, federais e etc e tal. Lideranças criadas nesse tempo e que hoje 
estão comandando o país. Embora com minhas críticas.  

Eu vejo a comunicação popular dentro da igreja de São Miguel, como 
um ator importante. Mas, que foi um agente dentro de uma conjuntura muito 
maior. Não tenho a pretensão de achar que aquilo que a gente fez em São 
Miguel, nós fizemos a nossa parte, dentro de um conjunto muito maior. Não foi 
determinante em nada, mas ela foi parte de um conjunto muito maior. Ela teve 
um papel importante dentro de um conjunto. E a comunicação dentro desse 
conjunto inteiro ela teve um papel muito importante circunscrito na região de 
São Miguel. Ela não foi determinante em nada, ela foi parceira, ela foi algo 
ajuntando um movimento muito maior. Isso a gente tinha consciência tranquila, 
a gente não era liderança de nada.  

Agora, na zona Leste dento desse conjunto, aí dá licença, éramos nós. 
No meu ponto de vista, não tinha para ninguém. No movimento de 
redemocratização do país a gente era um elemento forte, organizado, tinha 
ideias, tinha postura, propostas, então isso a gente tinha sim. Mas, não vamos 
dizer que a zona Leste fez a revolução, fez a mudança, fez anistia, não. Agora, 
que a gente era parceiro e era parceiro forte, militantes bravos e tal, 
organizados, isso sim.  
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Elizabete: 
As pessoas naquela época eram valentes. 

 
Carlos: 
Se um dia você quiser fazer a questão de qual é a mística que 

movimentava essas pessoas é outra tese interessante. As pessoas elas tinham 
tesão. Empolgadas por nós, padres da época, militantes da época e tal, 
carismáticos. E a gente dizia „Tem anistia e ponto‟ a gente estava junto„. Tem a 
questão do PT é um partido do povo, eu filiei não sei quantos mil, um por um, 
indo de casa em casa. Movimento do custo de vida, na época que era possível 
fazer, que era a grande coisa, não sei quantas centenas de pessoas que eu fui 
de casa em casa e tal para assinar o abaixo-assinado para dar um milhão e 
trezentas e não sei quantas pessoas. Sabe ali essa mística de que o país podia 
ser diferente.  

Do jeito que está não dá, qual é o inimigo? A ditadura. Qualquer coisa 
contra a ditadura nós estamos juntos, para o que precisar fazer. Tem isso, tem 
manifestação, isso e aquilo e a gente levava pessoas, amigos e tal. A gente 
acreditava, tinha um horizonte histórico que era o socialismo. Para nós de 
igreja tínhamos dentro do horizonte histórico do socialismo a igreja de Medellín 
que se afinou, mais ou menos, a essa questão. Então, a gente tinha 
argumentos grandes para brigar. Enquanto religioso, a gente tinha uma 
proximidade muito grande de dizer „O socialismo é o que mais se aproxima da 
nossa utopia maior‟. A nossa utopia era o reino de Deus. Mas essa utopia era 
aquelas de como dizia Galeano „Quanto mais você se aproxima, mais ela fica 
longe. O horizonte você nunca alcança, mas é aquilo te faz caminhar, é aquilo 
que te faz fazer coisas‟. Então, a gente tinha sim. Era fechado na minha 
geração, com meus amigos que lutaram comigo e fizeram comigo, essa 
perspectiva na minha geração era uma sociedade socialista. Com todas as 
contradições que o socialismo trazia na época, então a gente dizia „Olha, mas é 
o socialismo. Capitalismo absolutamente não‟. Era isso que motivava a gente.   
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ANEXO 18 

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. 

 

Em 1969, eu entrei na catequese em uma comunidade no Itaim Paulista, 
chamada São José. Lá havia um grupo de freiras vitorianas e entre elas, a 
irmão Alice, a irmã Cecília, irmã Rosa, que faziam um trabalho muito 
interessante de discussão partindo da Teologia da Libertação. Então, você 
tinha igrejas maravilhosas, com salão comunitário, onde a gente discutia os 
problemas da comunidade. Havia também comprar comunitárias. Uma vez que 
o grupo comunitário conseguiu perceber que naquele período a questão da 
carestia era grande, então montou compras comunitárias, a gente trabalhou 
bastante tempo acompanhando. E eu já tinha na cabeça, até por motivação na 
escola da prefeitura que eu fazia o ginásio, que eu queria trabalhar com 
jornalismo. Quando eu entrei na comunidade as pessoas traziam os boletins de 
outras paróquias „Olha, a gente podia fazer uns boletins e tal‟. E eu fiquei com 
muita vontade e a gente começou fazendo isso.  

A irmã percebendo que eu tinha vocação para comunicação me 
mandava para encontros. Conheci o Pedro Gilberto Gomes, que também era 
um dos párocos de uma das comunidades do Itaim, só que era mais próxima á 
paróquia. Então, a gente fez contato, e ele começava a divulgar os trabalhos da 
UCBC. Depois a gente discutiu a dissertação de mestrado dele „Roberto, vem 
aqui‟. Ele lia para mim e a gente debatia. Coisas assim fantásticas, um dia ele 
falou pra mim „Olha, fiz um texto sobre ética‟. Aí o título do texto era „Ética 
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Utopia possível‟ eu disse „Utopia possível, existe isso?‟. E a gente começou a 
debater. Então, foi bastante interessante esse processo.  

Eu entro na catequese, vou trabalhando com o movimento social, visão 
que a paróquia tinha com os padres Chico Moser, Silvano, eles ajudavam a 
gente a tentar entender o que estava acontecendo politicamente, socialmente e 
a importância da participação social. Então, íamos à prefeitura junto com os 
moradores do bairro. Eu ia para o governo do Estado discutir a questão da 
saúde, então tem uma série de histórias muito interessantes.  

Eu nasci em 1966, entrei na escola em 74. Nos anos 80 a gente fez todo 
o trabalho de comunicação e ficamos conhecendo, em 85, o trabalho da Vila 
Nossa Senhora de Aparecida. Entro no CEMI em 86, porque o padre Carlos 
Garcia me convidou para trabalhar com eles, por causa desse trabalho na rádio 
comunitária da Vila Itaim, na comunidade São José, ligado a paróquia de São 
João Batista. Quando eu disse que pegava os boletins, já era trabalho do 
CEMI. Mas, eu não conhecia o centro, porque a gente estava na comunidade. 
Mas, todo material que chegava agente recebia, inclusive o Grita Povo, que 
eles entregavam nas comunidades. Vinha sempre uma pessoa entregar, 
deixava na secretaria, na hora da missa a irmã entregava.  

E era interessante porque eu comecei a trabalhar, em 85, em rádio 
comunitária, na comunidade que a gente fazia programa de rádio. Então, a 
gente tinha formação do padre Carlos Garcia, da Sonia, da Vila Nossa Senhora 
de Aparecida, Ermelino Matarazzo, paróquia do Ticão. E ai em 1986, o padre 
Carlos Garcia, eu trabalhava no Banco Itaú, tinha isso na cabeça que precisava 
fazer jornalismo, precisava ter emprego que não tomasse o dia inteiro e tal, 
trabalhava seis horas no Itaú. O padre Carlos Garcia conseguiu aprovar um 
projeto junto à Christian Age e à Misereor, para o trabalho com rádio 
comunitária. Ele disse `como você destaca nas reuniões, você fala, conversa, 
tem a prática, eu gostaria de te convidar para fazer parte do centro‟. O centro 
era o CEMI. 

Lá havia um tinha um departamento de Rádio Comunitária, onde a gente 
ia trabalhar. A experiência com rádio na comunidade começou antes, em 85. A 
diferença da nossa comunidade era que a gente já tinha alto-falantes na 
comunidade São José. Era uma corneta. As quatro cornetas vieram depois 
com a rádio comunitária. Mas, no começo era uma ou duas cornetas, era 
simples, para chamar a atenção. Mas, a partir de 85 não, como a gente já tinha 
esses equipamentos começamos a fazer o trabalho falado mesmo, e era 
interessante porque a gente começou a descobrir um monte de coisa, que não 
dava para ficar falando sempre e muito.  
A gente fazia programa de cinco, dez minutos, depois até chegamos a fazer 
meia hora. Tinha uma equipe de comunicação que pensava tudo isso. Sem 
profissionais, só pessoas da própria comunidade e que participavam da 
capacitação dada pelo CEMI. Eram comunicadores populares e o Carlos 
Garcia que trabalhava isso, ele era um seminarista que trabalhava com o Ticão 
na Nossa Senhora Aparecida. Então, ele vinha do CEMI para contar 
experiência, porque o centro era o agregador da comunicação da diocese.  

Então, o Garcia conseguiu a verba em 1986 e ele fez o convite para que 
a gente começasse a trabalhar, em agosto, e começamos em outubro. Primeira 
coisa que a gente fez no CEMI, sem conhecer a estrutura, foi traduzir as 
cartilhas da ALER da Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, 
e logo depois a fizemos um acordo com as Paulinas para publicar isso. A ALER 



423 
 

já contratou uma pessoa para trabalhar, na época tinha uma sala na Verbo 
Divino, lá em Santo Amaro.  E foi bastante interessante, foi um trabalho legal.  

Começamos a montar os alto-falantes nas comunidades e nesse tempo 
todo o CEMI era formado pelas pessoas das comunidades, a Cleide, que era 
secretaria, que trabalhava recendo material do Grita Povo. Ela montava um 
esquema de eslaide, de como fazer uma matéria. Ela fazia o contato com as 
pessoas, e ia organizando a documentação, porque até 86, não tinha verba 
para isso. Mas, já era uma preocupação do centro ter toda uma documentação 
da região.  

O Grita Povo, que era uma coisa do Dom Angélico, foi um marco. Ele 
fazia um trabalho em pequena escala, mas com uma consciência de que 
precisava conservar a história do movimento social. Fazia um trabalho de 
formação e comunicação para as comunidades. Então, já vinha se articulando, 
bem interessante. As entidades internacionais, como a Misereor, a Christian 
Age foram importantíssimas, para ajudar a organizar o centro como instituição. 
Então, tinha um aval da diocese e das instituições internacionais.  
O CEMI também vendia materiais por preços módicos, cartilhas que ensinavam 
como fazer um folheto, usada para a formação. Havia uma pequena, inclusive 
com algum material de instituições internacionais, principalmente da América 
Latina, refletindo sobre teologia e comunicação.  

Tínhamos uma gráfica, gráfica que fazia a reprodução desses materiais 
quando eram interessantes. Por exemplo, Um tal Jesus, livro de José Inácio 
Lopes Vigil, que foi transformado em história em quadrinho e encartado no 
Grita Povo. A gráfica era fantástica, porque contava com profissionais. O CEMI 
tinha uma preocupação muito grande de facilitar a leitura das pessoas. Por 
exemplo, na época das eleições a presidente da república, a primeira eleição, 
nós fizemos um jogo e o jogo que trazia todos os partidos políticos mostrando 
os princípios que a gente devia levar em consideração. Por exemplo, você 
chegava você no PFL `organiza um grupo de empresários que não estão 
preocupados com a maioria do povo, volte duas casas‟ [risos]. Havia uma série 
de coisas interessantes que vale a pena resgatar a história, porque você tinha 
um posicionamento político claro.  

O CEMI estava nessa linha, nesse contexto. A rádio comunitária entrou 
no CEMI como um departamento – Rádio do Povo, que funciona de 86 até 87, 
quando sai e vai para Guaianases. Recebe o nome de Centro de Comunicação 
e Educação Popular Rádio do Povo, vira um centro de comunicação, em 
Guaianases. Lá a gente vai fazer um pouco o que o CEMI fazia, mas no bairro. 
O CEMI atuava junto a toda a região que abrigava os dez setores e nós 
tínhamos o trabalho em Guaianases. E aí gente começou ampliar, nesse 
período de 87, e implantar o que vai ser depois 42 rádios comunitárias.   

A gente conseguiu verbas para comprar quatro alto-falantes, a fiação, os 
equipamentos, microfones e tal, para possibilitar as comunidades. As 
comunidades que não tivessem material, mas mantivessem um grupo de rádio 
comunitária e já participasse do grupo, faziam contato e a gente fazia a 
instalação. Nós montamos um estúdio de rádio no CEMI, onde eram gravadas 
e todas as produções. Chegamos até fazer para a Jovem Pan, que fazia um 
especial por ocasião da semana santa Jovem Pan segundo a paixão de Cristo.  

Trabalhamos também um tempo com as Paulinas, que vinham ao CEMI 
trabalhar no estúdio.  O CEMI tinha ainda um grupo de profissionais da música 
o Xibil, que além de técnicos para montar equipamentos, estúdio, acústica e tal, 
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trabalhavam na produção de música. Nessa época todos todo mundo já era 
remunerado.  

O CEMI tem um projeto bastante interessante, principalmente depois de 
83, que ser o grande chapéu para abrigar todo mundo, menos a Rádio do Povo 
que foi independente em relação a departamento. Então, havia toda a estrutura 
para o Grita Povo, tinha a Cida Pimentel, o Carlos Strabelli, a Bete Dantas, que 
levavam a frente o trabalho de diagramação do jornal e tinha a gráfica para 
fazer a reprodução do material. O Luisinho e depois o Barriga, eram pessoas 
que além de trabalhar no Grita Povo atuavam na documentação para a região, 
para o bispo auxiliar que era Dom Angélico. E prestava serviço também para as 
paróquias, que pagavam um preço menor. A gráfica contribuía coma 
sustentabilidade do centro. O CEMI contava com assessores não só em 
comunicação popular, mas em economia, como Jung Mo Sung, que fazia 
textos para o Dia Textos e dava formação para a gente que trabalhava no 
centro. Nós passávamos por constate formação.  

Era atribuição também do CEMI também organizar e acompanhar todas 
as assembleias da diocese. Depois quando foi criado o seminário de Teologia 
de São Miguel, também dava capacitação na área de comunicação popular. O 
padre Strabelli trabalhou lá, o padre Carlos Garcia, e eu dei algumas aulas de 
comunicação e liturgia, comunicação popular e alternativa. Os alunos do curso 
vinham das paróquias. 

Desde a minha formação profissional em jornalismo sempre tive essa 
perspectiva com trabalho comunitário. Minha preocupação „Por que você veio 
fazer jornalismo, você tem algum modelo?‟.  Meu modelo era comunitário. 
Então quando eu entrei no CEMI, em 86, foi minha alegria. Porque no fundo eu 
tinha conseguido chegar ao lugar mais importante na diocese, com trabalho de 
comunicação. Eu lembro que uma série de padres que tinha posicionamento 
contrário à visão que o CEMI tinha de comunicação. Eles diziam, `a 
comunicação não é feita no CEMI, a comunicação é feita aqui fora‟. Porque 
eles queriam transformar o jeito de ver a comunicação que o Strabelli e 
principalmente a Bete, que gerenciava tudo aquilo tinham na cabeça.  

A Bete não tinha formação, a grande questão é que ela foi aprendendo e 
é uma pessoa super inteligente, tinha uma visão muito clara do que era 
comunicação. Mas, dentro dessa perspectiva de auxílio, de apoio ao 
movimento social. Então, a gente não pensava duas vezes em colocar o Grita 
Povo e todo seu trabalho para auxiliar o movimento social, para defender o 
movimento social e organização partidária. A gente não ficava falando do PT, 
mas o PT estava de certa forma sendo fomentado, ajudado pela organização 
social. Muitos deles estavam no Movimento Sem Terra como o padre Ticão, 
que até hoje existe o Movimento Sem Terra lá da diocese de São Miguel, que é 
bastante interessante. Então, a gente tinha todo o trabalho de organização.  

Depois a partir de 86, início de 87, entrou uma moça para cuidar da 
documentação do CEMI, que era Sueli Dantas, irmã da Bete, e ela entrou para 
trabalhar nessa questão de organização mesmo. Então, ela fez cursos para 
trabalhar com documentação e ela catalogava tudo, organizava. Todo um 
trabalho fantástico, tinha uma sala ampla, bonita, e as pessoas iam pesquisar. 
A Joana Puntel fala do trabalho de documentação do CEMI na pesquisa dela, 
inclusive usou os documentos. A documentação era muito utilizada, porque as 
escolas depois que descobriram também mandavam os alunos pesquisar as 
coisas lá, principalmente a história da igreja do centro de São Miguel que é 
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histórica e dos índios que estavam em volta que construíram; da organização 
do Sindicato dos Químicos que é dos anos 40 ligado ao Partido Comunista. 

Era um trabalho bastante interessante de organização dos conteúdos. E 
nós tínhamos uma quantidade grande de materiais. E que não ficava só 
entorno de São Miguel e do Sindicato dos Químicos, mas de toda a diocese, 
então, Cangaíba, Penha, Itaim, Itaquera, Cidade Tiradentes. As primeiras 
organizações, os primeiros grupos dos movimentos sociais que estavam 
preocupados com a vida na Cidade Tiradentes, na quantidade de pessoas, 
com a humanização que foi acontecendo na Cidade Tiradentes, estava tudo 
documentado no CEMI. E como a diocese sempre tinha padres nesses lugares, 
estavam enfronhados e a visão do bispo era uma visão mesmo de participação, 
os padres mandavam muito material. Eles se encarregavam de fazer esse 
trabalho. E outra coisa importante, havia uma preocupação do bispo em falar 
sobre isso, discutir, ter informações. Eles conversavam muito sobre isso, os 
padres viam no CEMI um espaço importante, principalmente porque os custos 
eram muito baixos e quando não dava para pagar o CEMI fazia o material de 
graça. 

 Então, não funcionava só se você tem dinheiro para pagar. As 
paróquias mais ricas, que tinham recursos, elas faziam pagamento, as que não 
tinham, recebiam o material também. Tinha essa consciência. E foi um 
movimento dos mais interessantes da diocese.  

Quando a gente começou a trabalhar, nossa função era organizar os 
movimentos das rádios comunitárias. Tanto que quando a gente foi depois para 
Guaianases, montamos um livreto com fotos e nomes das comunidades e 
paróquias que tinham rádio comunitária. E foi bastante interessante, porque a 
gente conseguiu organizar mesmo, conseguiu colocar nas ruas os alto- falantes 
e formar grupos comunitários para fazer o programa de rádio. A gente tinha 
consciência que era isso.  

Em 87 também nós fizemos um vídeo na rádio comunitária. A ideia, a 
partir de um estudo da dialética no CEMI com o Jung, era mostrar o lado bom 
da rádio comunitária e a crítica. Porque havia críticas. Tinha gente que não 
gostavam. Gostavam quando vinham os caminhões das Casas Bahia entregar 
moveis na favela, porque o caminhão não conseguia entrava porque não tinha 
urbanização, então eles tinham que avisar em algum lugar. Quando tinha rádio 
comunitária, eles a usavam para comunicar. O mesmo ocorria com os Correios, 
ou para avisar algum acontecimento, algum falecimento, a rádio era um 
veículo. 

A rádio ajudou muito a comunidade a se desenvolver. Porque o alto- 
falante funcionava mesmo como um meio de comunicação com as pessoas, 
Então, depois com a Erundina, com o processo de urbanização foi fortalecido, 
mas antes era bem complicado. E a rádio tinha esse papel importante. Os alto- 
falantes eram importantíssimos e vão ajudar na própria construção da igreja. A 
rádio nasce com o centro comunitário Nossa Senhora Aparecida, que ajudou 
muito na urbanização da favela, na conscientização das pessoas. Tanto que os 
moradores ganharam nome de rua, os moradores que ajudaram a fundar 
ganharam nome de rua. Eles ficaram envergonhados [risos]. Mas, tinham 
nomes de rua. A Sonia, por exemplo, foi uma das primeiras que chegou tinha o 
nome de Rua Sonia Maria da Fonseca.  

A ida da rádio comunitária para o CEMI, como departamento, quando o 
padre Carlos Garcia consegue os recursos, foi indicação de Dom Angélico, 
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porque o CEMI era o grande centro de comunicação da diocese. No fundo a 
preocupação de Dom Angélico era organizar o pouco que havia de 
comunicação e tinha outra coisa, centralizar isso, para que as pessoas 
pudessem saber onde estava para poder prestar o serviço de melhor 
qualidade. Isso para gente foi importante, porque saímos da nossa experiência 
da Nossa Senhora Aparecida, experiência da Vila Itaim, a experiência do 
Jardim Helena, do Jardim Verônica, que a Cida Modesto trabalhava. Então, nós 
tínhamos oito experiências, uma experiência em Cangaíba, com o padre Luiz.  

Capacitamos gente do Rio de Janeiro, do Sul, a Denise Cogo trabalhou 
em rádio comunitária, depois a gente formou gente em Belo Horizonte. Tudo 
isso fruto da experiência com alto-falantes. A nossa referência teórica era a 
ALER, mesmo o Carlos Garcia, ele foi em 1984 fazer um curso na ALER e 
conheceu as buzinas equatorianas, o trabalho dos peruanos, o Nelson 
Figueroa, Pedro Sanchez, peruano, que é a principal referência no setor de 
rádios comunitárias e está na ALER até hoje. Depois eles montaram, ele e o 
Nelson Figueroa e outros, montaram experiências com ACNR, que era uma 
coordenadora de emissoras de rádios nacionais e uma das primeiras a montar 
emissoras de rádio de alto-falantes. A primeira experiência de rádio de alto-
falantes a entrar na ALER foi a Rádio do Povo de São Miguel Paulista. Então, a 
gente trabalhava com os materiais e o incentivo da ALER.  

Nós fizemos cursos no Nordeste, em Mossoró (RN) que reuniu gente 
das principais paróquias, padres das comunidades, de Natal, da Paraíba, de 
Pernambuco. Depois seguimos com padre de Pernambuco, para dar cursos de 
capacitação no Estado, a gente ficou lá um tempo formando o pessoal. E eram 
lideranças populares, vinha gente da Bahia, o padre Pedro Paulo, Moisés, 
sempre ligado à igreja. E a regional da CNBB do Nordeste que ajudava a 
organizar. A gente organizava em Natal, porque vinha gente do Maranhão, do 
Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, juntava todo mundo ali. E essa 
experiência foi um divisor de águas. Tanto que a Universidade Federal e a 
professora Márcia Vidal, que é amiga da Cecília também, ficou sabendo que a 
gente estava lá com o trabalho da ALER e organizou na Universidade Federal 
do Ceará no curso de Jornalismo uma semana de formação e, nós saímos de 
Natal, no final de 86, e fomos a Universidade Federal capacitar. Eu, Pedro 
Sanchez e a Sonia. O Pedro Sanchez se apresentou, deu início ao curso e 
depois eu e Sonia ficamos a semana inteira capacitando os grupos.  

Tem uma coisa que é importante a gente destacar, o trabalho da rádio 
comunitária já tinha uma tradição no Brasil, o trabalho com alto-falantes. Muitas 
cidades do interior já utilizavam isso e até hoje utilizam para divulgar certas 
coisas, ou da prefeitura, ou da própria comunidade, ou das festas. Então, a 
gente começou a politizar o debate, que no fundo a rádio comunitária e a 
comunicação alternativa e a educação popular que o CEMI pregava, o que ele 
tentava, no fundo, era fazer o trabalho de conscientização das pessoas para 
que eles pudessem reivindicar seus direitos.   

A gente estava saindo, mas pegou parte da ditadura a partir dos anos 
80, mas o Dom Angélico desde de 74 que ele chegou como bispo auxiliar e já 
começa a mexer na região. Mas, o que vai acontecer é um grande processo de 
conscientização. A rádio vai ser usada para isso, para influenciar muitas 
experiências de rádio no Brasil.  

Em 1989 ocorre o divisor de águas na diocese, quando João Paulo II vai 
fazer uma divisão na arquidiocese de São Paulo, então a grande parte desse 
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debate é que Dom Paulo vai sofrer com isso porque vai perder poder. E aí o 
que acontece com a região de São Miguel, vira uma diocese e para lá vai o 
Dom Fernando Legal, que era um bispo de Itapeva e tinha tradição mais 
conservadora. Ele não tinha uma tradição de trabalho com os movimentos 
sociais. O trabalho dele era intereclesial, sem dizer se isso era bom ou ruim. O  
CEMI foi reorientado para que o bispo tinha como projeto. E ai é interessante, 
porque ele vai começar a fazer as análises dele, tem um jornal em uma diocese 
católica que se chama Grita Povo e a diocese queria um jornal que fosse a voz 
diocesana, falando das coisas da diocese [risos], da burocracia da diocese.  

Como relatei em minha dissertação de mestrado, era discutido como um 
bispo progressista, que conseguiu fazer um trabalho importante com dinheiro 
solicitado para trabalhar com movimento social, em um momento importante na 
organização social, ele sai e deixa toda a estrutura montada com recursos que 
foram conquistados com discurso social, ele deixa isso para um bispo que não 
vai dar continuidade? Bom, na minha avaliação lá é que ele é estrutura. Mesmo 
sendo um bispo consciente, ele é estrutura. Deixou para a igreja com todas as 
consequências que isso tomava.  

O que aconteceu, tinha a documentação, precisava de uma pessoa, o 
bispo decidiu „Não vou gastar dinheiro com isso. Não tem projeto e tal. Então 
vamos tirar de lá. Vamos ocupar com outra coisa‟. Aí pega todo aquele material 
e leva para uma sala que tinha na quadra de futebol que ele construiu. Que em 
grande parte era utilizado para ganhar dinheiro com as pessoas jogando 
futebol no final de semana. Então, é importante falar isso, ficou em uma sala lá. 
Porque o CEMI não conquistava mais, o CEMI já fazia o Voz Diocesana. 
Aquelas cartilhas e aquelas coisas não interessavam mais. Ele tirou o prédio, 
foi fatiando isso, o CEMI depois ficou na salinha final, pequena lá.  

Uma coisa bem interessante, no final quando Dom Angélico estava 
saindo o Strabelli também saiu. O que acontece quando o Carlos Strabelli sai é 
que o Carlos Garcia assume a coordenação do CEMI, que deixa o celibato e 
sai, e assume o padre Paulo Roberto. O Strabelli saiu e deixa o celibato, o 
Carlos Garcia deixa o celibato. E padre Paulo Roberto entra e assume a 
coordenação do CEMI, antes da chegada de Dom Fernando Legal. Tanto que 
teve um Grita Povo especial que publicou a entrevista com o novo bispo, em 
Itapeva, feita pela Cida Pimentel, Bruno e Marta, com a visão que o bispo tinha 
das coisas. Já antecipando as coisas, era um recado do Dom Fernando para a 
diocese.  

Então, agente já ficou sabendo por ali, coisas que ele gosta, coisas que 
ele não gosta, o que ele achava do caminho da igreja. Aí teve o momento da 
despolitização, de arrefecimento desse debate nas questões de movimento da 
diocese com as questões sociais. Só que tem uma coisa, como é que o bispo 
vai fazer mudanças se o grupo de padres é um grupo que está definitivamente 
em um projeto de Dom Angélico. Então, o que ele vai fazer é contar com os 
padres que não estavam nesse projeto. Eu lembro que várias vezes o Ticão 
tinha que conversar com ele, porque a ideia é que os movimentos sem teto 
fosse saindo da igreja e o Ticão falou não, foi um dos padres que comprou 
briga. Outo padre que comprou a briga foi o padre Paulo Bezerra, de Itaquera, 
fantástico também, maravilhoso, dizendo que a igreja tinha compromisso e 
esse compromisso tinha que continuar. Mas, diversos padres foram entrando 
no seminário sobre qual ele tinha coordenação, ele mandava, ele foi mudando 
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a linha de formação dos padres. Estranho foi acontecer em um momento 
importante.  

Outra coisa, a escola de formação de teologias ela também vai 
mudando, os padres e os professores que tinham uma formação mais da 
Teologia da Libertação, foram alterados. Eu lembro que o trabalho que o Carlos 
Garcia fez de conclusão do curso de teologia dele foi um programa de rádio 
discutindo essa questão de Jesus, ele morreu pra nos salvar ou se Jesus foi 
morto como estrutura pesada e de exploração. Foi um programa de rádio, a 
gente ajudou a fazer e tal. De qualquer forma era um momento importante do 
que era fazer radio, do que era formação, do a igreja vai mudar em termos de 
opção.  

Depois o MUF Movimento de Urbanização de Favela montou uma 
produtora de vídeo. Para trabalhar e conseguir recursos para o movimento. 
Então eu fiz vários trabalhos para Erundina, produzindo vídeo. E a rádio 
comunitária nós fomos fazendo o trabalho até final de 90. Então, nós fomos 
para Guaianases, quando Strabelli deixa o CEMI, o Carlos Garcia é chamado 
para coordenar o centro, então a gente sai de Guaianases e volta para o CEMI, 
no final de 88. E foi legal para gente, porque votamos a ter contato com as 
pessoas que trabalhavam.  

Acredito que a Bete lá tinha mão de ferro e mão de ferro era assim, é do 
jeito que ela entendia comunicação popular e a participação. E quem ditava as 
regras era o braço forte. Então, eu tive até problema com uma argentina que 
trabalhou na Christian Age, e a entidade como tinha vários projetos do CEMI, 
essa moça casou com um brasileiro que trabalhava na TV Cultura, e ela veio 
para São Paulo, e ela veio trabalhar no CEMI, no departamento dela, mas ela 
era uma pessoa da Christian Age e as pessoas tinha clareza disso. Ela teve 
problema com a Bete, com o tipo de coisa que a Bete entendia. Ela era popular 
fora, mas dentro era burocrática. E isso causou problema com o Carlos Garcia 
e nós saímos de lá e fomos pra Guaianases. Mas, isso eram questões da 
gente, nossas próprias contradições.  

Quando a gente volta foi uma forma de ver e entender a estrutura. Foi 
uma grande mentora do que era fazer comunicação social lá, de passar para 
as pessoas a vontade de fazer comunicação, de não ser jornalista e perceber 
que a obrigatoriedade de diploma era possível fazer jornalismo sem ser 
jornalista. Então, você também levava esse tipo de discussão. E era 
interessante, porque a gente dialogava, o Gilberto Nascimento era um dos 
grandes frequentadores do CEMI. E aí gente olhava isso com grandes olhos, 
porque havia outras possibilidades. Por isso quando eu entrei o padre falou „O 
CEMI a comunicação é lá fora, não aqui dentro‟. Porque grande parte das 
coisas era pensar e jogar para os movimentos, com as comunidades.  

Você pode perguntar, mas isso não era contraditório, porque o CEMI 
tinha reuniões semanais, mensais, trimestrais para a definição de conteúdo. 
Tinha a participação da comunidade para essa elaboração, mas de verdade 
entrava lá o que a coordenação dizia que ia entrar. Não é porque vinha da 
comunidade que ia entrar. E nas reuniões parte do pessoal reclamava dessas 
coisas.  O que era diferente era o tipo de formação dada, você tinha um grupo 
de comunicação nas paróquias e nas comunidades, isso era bom e fruto desse 
trabalho. Tem que ter consciência disso.  

O pessoal queria um núcleo de participação, uma participação maior das 
pessoas, inclusive na política interna do CEMI. É interessante observar, 
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quando a gente entra, o Strabelli e a Bete já estavam lá, então já tem estrutura. 
Quando a gente volta as pessoas são as mesmas, a Cida Pimentel continua, a 
Cleide continua, a Bete continua, mas só que nesse momento, a gente volta 
em 88, a Bete casou com Strabelli, e ela sai. A Bete era coordenadora do 
CEMI, e quem tinha diálogo com o bispo era o coordenador Strabelli. Mas, no 
dia a dia a Bete que coordenava, o Strabelli tinha outros afazeres, ele era 
padre. E outra coisa, o Carlos Strabelli gostava muito de diagramar, então ele 
tinha uma facilidade e, cuidava do CEMI. Então, ele gostava de tomar 
conhaque, ele vinha com uma garrafa de macieira [risos], a gente começava a 
diagramar o Grita Povo na quinta oito da noite. O Carlos é maravilhoso. Ele 
colocava a macieira dele lá, começava a diagramar e não saía de lá, ele tinha 
espírito de jornalismo.  

Naquela época, era caneta nanquim e ele era talentosíssimo. E em 
todas as áreas que você podia discutir. Se era para cantar, se era para pregar, 
se era para comunicação, se era para ter ideia, era um sujeito que ele sonhava 
e ele conseguia transformar o sonho dele em peças que iam viabilizar esses 
sonhos. Então, era maravilhoso trabalhar, tanto com a Bete, como com o 
Strabelli. Porque eles tinham muito fôlego. E o trabalho era assim, o trabalho 
eram 24 horas. Quando tinha que fazer as coisas era uma coisa 
impressionante, a diagramação do Grita Povo começava quinta feira oito da 
noite e ia até de madrugada. E a gente não estava preocupado com isso, o 
importante era ter um material de qualidade, receber os elogios ou as críticas, e 
fazer os trabalhos.  

E a gente da rádio comunitária a mesma coisa. A gente queria implantar 
as rádios, a gente tinha a missão de implantar 42. A gente implantou as 42, 
motivou as comunidades com curso de formação, motivou pessoas de outros 
Estados para fazer, teve encontros que nós produzimos semestralmente e 
alguns anualmente. Então, foi um movimento muito importante. Esse trabalho 
teve grande contribuição no CEMI. Essa parte, nós estamos vinculados a um 
discurso que Dom Angélico tinha que era fazer uma comunicação que 
chegasse às pessoas e que a comunicação tinha uma função primordial: a 
conscientização.  

O livro do Pedro Gilberto Gomes analisa o Grita Povo, e ele vai pegar as 
matérias produzidas, ele tem até a capa de um jornal que tinha 42, 44 
ocupações de terra e ele pega, eu lembro que tem até umas pessoas 
ocupando, e ele fez uma esfera e as pessoas estão ocupando essa esfera né. 
Então, ele vai contar isso, de como as pessoas tinham uma relação forte com o 
que era produzido no centro. O Grita Povo funcionava como material alternativo 
ao que os jornais faziam. Em grande parte ele refletia sobre isso. As colunas do 
Jung, do Strabelli, do padre Emanuel, que era do seminário. Eles trabalhavam 
com conteúdo que estavam nos jornais e faziam leitura crítica disso.  

Mas, o importante é que está amarrado com a igreja [risos]. Essa é uma 
questão importante. Está em uma estrutura milenar e que ela restringe isso. 
Quando ela percebe que avançou demais retrocede. E o que Dom Angélico fez 
foi dizer assim „Nós trabalhamos até aqui, avançamos e tal. Agora é outra fase‟. 
Agora, quando eu trabalhei lá, vou chamar atenção para o movimento de 
alfabetização de adultos, que saiu ganhando. Porque a Erundina saiu 
ganhando e fez o MOVA São Paulo, que tinha recursos próprios e não 
precisava esperar projetos da igreja. Porque os projetos passavam por Dom 
Angélico e agora passava pelo Dom Fernando. 
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 A Rádio do Povo conquistou até certa independência, as estava 
amarrado ao padre Carlos Garcia, que tinha a Misereor e nas instituições 
internacionais como parceiros, ele era conhecido. Então, quando a gente volta 
para o CEMI, isso é bom para o centro. Porque organicamente ele consegue 
projetos, deu um fôlego. Sei que daí, meses depois ou ano, chega Dom 
Fernando. E o papa divide a arquidiocese. E isso foi um problema, porque aí os 
movimentos que não eram ligados à Teologia da Libertação vão ganhar 
espaços.  

Dava para trabalhar com o bispo, mas numa linha que fosse menos 
politizada. Ele não queria o movimento dos padres com os movimentos sociais. 
Mas, de qualquer forma nós aguardamos. Nós não tínhamos independência, 
não podia „Agora a Rádio do Povo vai para tal lugar‟ não tinha isso daí. Nós até 
fizemos isso depois, nós tínhamos recursos. Com a chegada do bispo a gente 
começou a perceber que não dava mais para trabalhar. A gente alugou uma 
casa e continuamos fazendo o trabalho lá, não tínhamos todos os recursos, 
nos mantivemos até o final dos anos 90. O dinheiro era conseguido por Carlos 
Garcia. Mas, com a chegada do novo bispo ele fica um tempo e sai. Sai da 
igreja. E o Paulo Roberto assume, fica com ele até 91.  

Na coordenação do padre Paulo Roberto, havia grande dificuldade de 
projetos. A gráfica até ajudava, para fazer pagamento, mas ela não segurava 
quanto à estrutura do centro, foram várias tentativas. Até uma vez a Globo 
esteve lá, porque começaram imprimir o material que era para o PRODIL 
falsificado e o Heraldo Pereira estava no início de carreira. Ele foi lá fazer a 
matéria. Mas, assim, teve problema com essa coisa, até a Globo falou, mas 
depois acabou. A gráfica sempre foi utilizada para o fazer da igreja. Mas, 
sempre criou espaço para trabalho externo, com muita dificuldade, porque o 
trabalho externo tem data e prazo para chegar, mas só que a igreja e os padres 
não têm prazo. Então, chocava essas coisas. De certa forma a gráfica com o 
dinheiro que entrava conseguiu segurar os três funcionários. Um período teve 
mais, uns seis ou sete. Mas,  

Eu me lembro até o primeiro dia que o bispo foi à gráfica, eu estava lá. E 
nosso gráfico era o Antonio chamado de Padinha. Eu lembro que ele chegou lá 
e disse „Quem é empadinha?‟. Acho que é importante sacar o seguinte, nós 
percebemos o que estava acontecendo, que era uma mudança no jeito de 
fazer igreja. 
 E nós trabalhávamos na igreja, éramos igreja. Eu não era de partido. 
Aconteceu algo interessante quando a Erundina entra no poder. As principais 
lideranças que estavam ao nosso redor foram para a administração. Isso foi um 
problema que a gente sentiu bastante. A gente sentiu e muitos se 
desencantaram inclusive, porque uma coisa é fazer o trabalho na igreja com 
pessoas que acreditavam no mesmo discurso, outra coisa é estar em uma 
prefeitura dialogando com uma grande parte da sociedade que a gente via que 
a última coisa que eles queriam era transformação social, ou que as pessoas 
participassem das questões políticas. Não abriram espaço para a participação 
social. Muita gente se desencantou, mas isso levou muitas pessoas para fora 
da igreja, por causa do partido. Porque de um lado a igreja mundial estava 
retrocedendo, de outro, o partido também estava burocratizando o serviço. Isso 
é muito serio. 

Mas, de certa forma, o CEMI funcionou, eu me lembro, por exemplo, 
quando um grupo ocupava a área e a polícia ia retomar a posse da terra, o 
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CEMI ligava e fazia o papel de assessoria de imprensa. Ligava para todos os 
veículos e todo mundo ficava sabendo. E era aquela coisa pesada, que os 
militares cercavam a área batendo o pé e nos escudos, se não tivesse pressa a 
coisa era mais complicada. Então, o centro fez um trabalho que eu considero 
um dos mais importantes para a região. Outra coisa, quando a gente pensa em 
documentação, a gente pensa em uma história, em um registo importantíssimo 
para as pessoas que moram naquela região.  

Mas, assim, em um determinado momento histórico algumas pessoas e 
moradoras daqui, que participavam da igreja ou não, estavam preocupadas 
com o jeito de fazer as coisas aqui. Então, estava discutindo a água, o 
movimento de carestia, direitos humanos, entrada das delegacias, discutindo 
escolas. As principais demandas dos bairros da Zona Leste 2, que a gente 
chamava por causa da divisão da igreja, a partir da Penha até perto de Itapuá, 
essas demandas estavam sendo lideradas por gente da Teologia da Libertação 
e pelas igrejas e centros comunitários. Essa parte da história está no acervo.  

Mas, isso ai é parte que não pertence à história, é parte que as pessoas 
iam construindo. O Bruno da Marta e a Marta, que foram pessoas importantes 
na região, que tem uma memória sobre isso. Também tem o Manuel da Hora. 
O CEMI por um tempo se chamou Manuel do Ó. Tem o Manuel da Hora que é 
da APOESP e, fazia o trabalho com o CEMI, fazia vídeo. Tinha outro rapaz 
chamado Roberto, um japonês, trabalhava na documentação. Se você 
conseguir encontrar material de vídeo gravado em Beta Max ou VHS, esse 
material passou pela mão de Manuel da Hora e do Roberto. O Roberto era um 
pequeno comerciante do bairro, católico e gostava das coisas de tecnologia.  

Os boletins, os folhetos A4 dobrados, cartazes de A4 também, o pessoal 
colocava para chamar atenção, principalmente na Vila Nossa Senhora 
Aparecida, era que se colava nos postes para chamar para as reuniões. Isso o 
CEMI fez em trabalho interessante de guardar isso. E não era só isso. Também 
incentivava, dava formação para as pessoas que queriam fazer isso para 
melhor produzir material, trabalhar com mimeógrafo a álcool e à tinta. Tanto 
que em um determinado momento, quando os grupos queriam esse tipo de 
trabalho no CEMI e não tinha verba e tal, o centro comprou uns dois à tinta 
para dar qualidade na produção. 

Tem uma coisa muito importante, que é a participação do PMDB, na 
figura do Montoro, do Covas. Eu vi o Covas e, tem foto disso nos jornais, do 
com a calça dobrada até o joelho, com uma camisa fora da calça e com uma 
enxada nas mãos, lá no Jardim das Oliveiras, no Itaim, que é um dos bairros 
ajudando a fazer uma avenida e colocar asfalto. Eu vi ele fazendo isso com a 
comunidade. Isso foi documentado, saiu no jornal e tal. O bispo Dom Angélico 
tinha uma proximidade com o Serra. O Serra foi lá várias vezes fazer palestras 
no Instituto de Teologia, eu presenciei. Mas, de qualquer forma, Serra, 
Fernando Henrique, Montoro, Covas, eles estavam no movimento de 
desmilitarização, estavam no movimento de participação social.  

Quando você está trabalhando na igreja e, para a gente foi isso, vemos 
como coisa da igreja. Então, por exemplo, tem um departamento de 
documentação, aquilo é do CEMI, o CEMI é da igreja, então eu, como pessoa 
que trabalho lá, não posso entrar e falar “Vamos levar isso para o movimento 
social‟. Não tem essa questão. Então, a igreja precisa ter essa consciência de 
que ela tem os seus limites e para onde ela vai, se a pessoa que está a frente 
do movimento social se ela vai sair dali, o que vai acontecer com isso.  
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A consciência de vir outra pessoa da igreja, que a igreja vai continuar 
com seus limites, mas vai continuar. Com seus limites em termos políticos, 
visão e tal. Vai continuar e por muitos e muitos anos. Então, não há um 
interesse de tirar o acervo do CEMI isso de lá. Aquilo pertence à diocese, 
também quem vai entrar não vê a preocupação histórica de registro das coisas. 
Então, se precisar de um espaço, vão tirar as coisas e usar o espaço. Mas, 
também não se desfaz. Podia passar para as universidades. Um período a 
UNICSUL de história queria levar. É um lugar que mereceria e teria interesse 
em dar continuidade a esse trabalho. Então, esse material iria para 
universidade, assim podia abrir para o público ou para ela continuar fazendo 
pesquisa. Porque para a igreja não interessa. Só que eu não sei o que eles 
fizeram com isso, se repassaram e tal. 

Eu mesmo, em 93, quando precisei dar uma olhada nos documentos do 
CEMI, fiquei sabendo que estava lá no salão de esportes, eles colocaram lá. 
No dia que eu fui estava com vazamento o teto do ginásio. Depois quando eu 
saí de lá até movimentei umas coisas do lugar porque estava vazando. 
Ninguém utilizava, estava tudo cheio de pó. Não foi mandando para lá para ser 
um centro de documentação, foi mandando para ser um depósito. O trabalho 
da Sueli era tão bonito, tudo organizado nas estantes. Quando tiraram, tiraram 
como entulho, não documentação. Não sei o que aconteceu depois, a única 
coisa que me lembro é que o padre Geraldo que estava na diocese de São 
Miguel, na catedral, ele me convidou para fazer um trabalho, como eu trabalhei 
na gráfica do CEMI a gente fazia algumas coisas e, ele me chamou para fazer 
uns trabalhos para ele. Então, eu fiz esses trabalhos até 98.  

Mesmo trabalhando aqui fazia outras coisas que ele precisava. Fiz o 
livro do Dom Fernando Legal, textos dele que saiu na Voz Diocesana. Não 
cheguei a trabalhar naquele jornal, porque já estava fora, já estava no Centro 
de Comunicação Rádio do Povo. Mas, a gente recebia o jornal. A gente 
trabalhava com as pessoas das comunidades também. Então, eu recebia 
material. Agora, depois ele me chamou para fazer essa compilação, organizar 
o livro, então a gente fez a diagramação, capa. Ele tem uma dissertação de 
mestrado sobre São Miguel, ele fazia um trabalho no Cangaíba, no período que 
ele era da Teologia da Libertação. Mas, agora ele virou outra coisa. Estou 
falando do padre Geraldo.  

O CEMI foi um trabalho que tem a mão da igreja, que tem a mão das 
pessoas simples das comunidades e que tem a mão da universidade. Acho que 
a figura da Regina Festa e em parte também do Santoro. Eles ajudaram a dar 
dimensões do que era fazer comunicação alternativa e ter outras experiências 
como referencial importante. E outra coisa para ter consciência do que era um 
centro de documentação, o que estava acontecendo na América Latina 
principalmente, isso ajudou a construir o que era o CEMI.  

Acho que a segunda questão era de perceber no CEMI a importância da 
comunicação para o movimento social que estava sendo organizado naquele 
momento. Que estava participando de lutas sociais e que vinha dentro do 
trabalho de Dom Angélico, desde 1974, quando ele chega e já começa a fazer 
jornal, já começa a pensar na formação de padres, já começa a discutir. No 
início dos anos 80 eu fui lá fazer um debate sobre golpe de 64. Então, já 
começa fazer a região e seus dez setores a refletir sobre o que estava 
acontecendo e como tomar posicionamentos por melhoria de vida das pessoas 
naquela parte da cidade.  
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Com debates com os vereadores, com prefeitos, com governador. 
Dizendo que a gente tinha importância. E essas pessoas estavam 
representando a gente. Então, essa consciência de que eles eram nossos 
representantes e como nossos representantes a gente podia tirá-los de lá. 
Essa consciência vem dessas experiências do Centro de Documentação. Vem 
dessa experiência da participação da igreja, vem de um bispo diferente, que 
ajuda as pessoas a entenderem o que é fazer. Tem um escritor chamado Luiz 
Puntel, que ele fala da experiência de um bispo em Ribeirão Preto, chama 
Açúcar Amargo, e o personagem que ele descreve ali é o Dom Angélico. 
Porque ele já vinha fazendo um trabalho diferenciado lá em Ribeirão. É um livro 
infanto-juvenil. 

O CEMI tinha uma estrutura, fora essa estrutura todo o trabalho era 
voluntário. Então, a gente tem muitos voluntários nas comunidades 
principalmente, assim, precisava fazer a novena da natal, vinha o pessoal das 
comunidades e ajudava, precisava do pessoal para fazer jogo das eleições, 
vinha o pessoal para ajudar dobrar e empacotar. Essa é uma coisa importante, 
o CEMI fazia parte de um grupo de personagens importantes na diocese. O  
Gerado era importante, o padre Ticão e, mesmo que eles não estivessem lá 
dentro, eles ajudavam na discussão, no debate político. E o Dom Angélico 
colocava muito a mão, ele sempre fez isso, porque isso fez parte do universo 
de criação dele, de concepção dele. Então, nós tínhamos a Cleide, a Cida, o 
padre Roberto, a gente tinha a Cida Modesto, a Isabel que era da Rádio do 
Povo, nós tínhamos o pessoal da gráfica, então a gente tinha o Pádua, o 
Luizinho, o Barriga, a gente tinha o pessoal do som, no som tinha dois 
funcionários. Essas pessoas que cite eram funcionários do CEMI.  

E tinha os coordenadores que eram a Bete e o Strabelli, depois o Carlos 
Garcia e depois o padre Roberto. Ótimo, então essas pessoas tinham horário 
de trabalho, tinham suas funções. Mas, muitas vezes, ficavam mais porque 
começaram a perceber que o CEMI era diferente. As outras pessoas 
normalmente nunca saíam no horário, ficavam muito mais.  

Então, tinha esse caráter. E outra coisa, as pessoas que eram 
escolhidas, era porque participavam dessa cultura de comunitário. Já eram 
personagens que participavam das comunidades e que se destacavam no 
trabalho regional. Então, quando tinha atividade na região, essas pessoas 
participavam e ficavam de olho nele. Então, quando a Bete me contratou, falou 
assim „Eu sempre fiquei de olho em você, sabia que um dia você iria vir pra cá, 
você gosta demais, até quando fala convence as pessoas‟. Então, essas 
pessoas que eram convidadas para trabalhar no centro, não era uma coisa 
simples, mas nascia desse universo de pessoas.  

Minha esposa foi trabalhar na alfabetização de adultos no MOVA, ótimo, 
como é que ela foi chegar lá?. Chegou porque tinha experiência em vida 
comunitária. Nós tínhamos até estagiários que faziam jornalismo, sendo 
capacitados para fazer no estilo Grita Povo. Então, a gente queria chamar 
atenção de coisas que as comunidades estão fazendo diferenciadas, então 
tinha um texto contando e a gente enviava um estudante para fazer a matéria. 
E ai o que acontecia, em época de material, de grandes eventos na diocese as 
pessoas se reuniam. E vinha mesmo uma grande quantidade.  

Você organizava um café, um almoço comunitário, as pessoas iam, 
faziam todo o trabalho e depois iam para as comunidades , mas sabendo que o 
trabalho que eles estavam fazendo ia mudar a vida das pessoas, que ia ajudar 
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a organizar. Isso era bastante claro e tem um monte de gente que a gente 
conheceu. Gente espalhada em todo canto. Uma coisa boa era o seguinte, 
como a igreja fazia um trabalho capilar e tal, então ela tinha gente de todos os 
cantos. E outra coisa, as pessoas tinham como referência o trabalho do CEMI 
com comunicação. Então, eles ligavam de vários lugares para dar curso, para 
fazer jornal „Como é que faz um jornal, como é que faz um programa de rádio, 
onde a gente compra cassete?‟ todo trabalho. 

 Outra coisa tinha os caras que não concordavam com a linha, mas 
mesmo assim eles não faziam discurso contra. Eles percebiam que o trabalho 
era importante. A condução do CEMI podia ser questionada, mas o trabalho 
era fantástico. O trabalho chegava aonde devia chegar. Então, nesse sentido 
não existia discurso contrário. Tinha como o processo era feito e tal. Podia ser 
mais democratizado, na visão dessas pessoas, Chico Mosel, por exemplo, 
muitas vezes o Ticão teve muitos embates lá. Mas, de verdade o centro 
cumpriu sua função. Chegou aonde deveria chegar.  

Não houve movimento social ou ação importante do movimento social 
que o CEMI não tenha olhado isso fica bastante claro. Pode até não ter isso lá, 
mas o que ele forneceu de material, chamou imprensa, o que as pessoas 
estavam preocupadas para que acontecesse ali, para que saísse da melhor 
forma possível. Se fosse uma reintegração de posse ou não, um evento 
importante o CEMI estava lá. Outra coisa, nós éramos essas pessoas [risos]. 
Não éramos muitos, mas éramos engajados porque sabíamos que era 
importante que a sociedade tivesse trabalho... Quantas vezes a gente foi no dia 
das crianças fazer brincadeiras nas ruas.  

O movimento sem teto de São Mateus ele continua até hoje. Por quê? 
Porque o Ticão sempre esteve à frente, mas ele colocava como coordenação 
as próprias pessoas do movimento. Você pode questionar que essa coisa de 
estar na coordenação é sempre problemática. E não esqueça que o centro 
sempre esteve ligado a igreja. O problema é, quando é que você fica 
independente da igreja? Com gente da igreja, não da estrutura da igreja. Para 
mim a grande diferença é essa. O CEMI sempre estava na estrutura da igreja.  

Então, temos o movimento de alfabetização que deixa o CEMI e vai 
montar o MOVA São Paulo na região Leste 2, eles vão fazer o trabalho deles, 
independentes, tem casa e tal. Tem a rádio comunitária que sai da igreja, mas 
continuou fazendo trabalho para igreja. Dessas três experiências a única que 
continuou até hoje é o Sem Teto, que tem uma demanda bem grande, essas 
questão de moradia.  

Todos que tiveram experiências com o CEMI depois de um tempo 
saíram. O padre Paulo, o Carlos Garcia, o Strabelli. Mas, todos têm uma 
consciência que aquilo foi de uma fundamental importância para atender as 
necessidades daquela região naquele momento.  

Eu falava que o reino de Deus era o socialismo. A gente fazia esses 
casamentos de ideias. Isso vinha de debates do Strabelli com o Jung. O Jung 
nunca ia falar que o socialismo era o reino de Deus, mas no fundo era uma 
construção. A gente queria criar uma coisa mais solidaria mais comunitária, de 
todos, a questão da igualdade, da justiça social. Que era o projeto de Deus e 
que essa era uma leitura da Teologia da Libertação. Trabalhando com a 
questão do final de classe, que pudesse ser ampliado a discurso social, que a 
diferença entre pobres e ricos fosse realinhada e tal. Mas, esse foi um debate 
que em alguns momentos a gente até escutou.  



435 
 

Mas, na verdade o que a gente tinha era melhorar a condição de vida 
das pessoas nesse estado. Era um grupo que entendia que a comunicação era 
pouco utilizada em prol dos necessitados, que precisava ser questionada, que 
o povo precisava ficar esperto em relação aos poderes estabelecidos. Porque 
esses poderes nem sempre estavam preocupados com eles. Então, esse tipo 
de coisa fazia com que a gente tivesse uma leitura diferente das coisas. Isso 
ajudava, porque quando íamos fazer um debate, era isso que a gente colocava. 
Quando agente discutia o golpe de 64, era essa a questão colocada. Quando 
discutia o desenvolvimento do Brasil „E o bolo, pra quem ficou foi o bolo, como 
é que isso aconteceu?‟. E isso que acho que é interessante. Isso para alguns 
pode virar discurso do socialismo. 

No fundo, a gente não tinha formação política. O que a gente fazia era 
sair do analfabetismo político e ter um nível de consciência que nos 
possibilitasse chegar perto das escolhas dos vereadores, deputados, dar um 
sentido para a importância dos partidos. Quer dizer, era um trabalho pra 
formação da cidadania. Eles chamavam a gente de papa hóstia. Mas, eles 
tinham a consciência de que na ditadura o espaço da igreja era utilizado para a 
organização. A gente era católico, vinha da catequese, vinha do grupo de 
liturgia, de batismo. Tanto que o Eduardo Jorge, o Roberto Gouveia o Carlos 
Neder são pessoas muito próximas da formação dos grupos de saúde, dos 
conselhos de saúde. Então, eles estavam lá, não eram católicos. Eles tinham 
uma dimensão política. Só que estavam fazendo um trabalho que se 
aproximava do interesse do público. Porque não tinha aparelhos de saúde 
estatais na região.  
 Para gente foi maravilhoso. Mas uma coisa que tem que ficar claro, 
todas as pessoas que participaram daquele momento foram importantes. E 
Dom Angélico foi uma figura diferencial. A questão que é importante, todo 
material e dinheiro que foram conquistados para trabalhar com movimento 
social, foram feitos em nome dos movimentos sociais, das pessoas que 
estavam. Então, para gente fica estranho quando um bispo que tem 
consciência do movimento da igreja, ele percebe o que está acontecendo, mas 
ele é incapaz de abrir mão. Uma igreja não vai se desestruturar porque um 
centro de comunicação foi extinto. Mas a questão da própria memória, do 
registro e da capacitação das pessoas e tal. Só que essa é uma leitura que a 
gente faz e não é besta, eu nunca fui. Essa é uma leitura. E a gente pode ver 
as experiências por aí.  

Mas, eu tenho clara consciência disso, o CEMI teve essa coisa de 
desapego que uma pessoa da estrutura precisa ter para liberar, deixar a 
continuidade. Por exemplo, se a Cida Pimentel assumisse o centro, se a Cida 
Modesto assumisse o centro, eu não sei... Mas, a verdade é que a gente está 
chorando pelo o que não vivemos. Que era essa experiência da continuidade. 
O que a gente pode dizer é que de três experiências que eu conheci, uma 
continua. Que é importante. E aí o Ticão que teve que fazer o rebolado dele pra 
manter as coisas.  

Acho que o trabalho de Dom Angélico fez foi uma coisa assim „Gente, 
consciência é importante‟. E consciência de classe do católico é mais 
importante ainda e a gente tem que fazer tudo que a gente pode [risos]. E esse 
processo foi fantástico. Porque quando você ia para comunidade a gente 
encontrava pessoas ligadas à igreja, as freiras, os padres que estavam com o 
mesmo discurso. Ele conseguiu um alinhamento ali, tinha os que não 
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acreditavam no que ele falava, mas em geral na região ele conseguiu um 
alinhamento muito importante em termos de participação, as assembleias como 
eram participativas. Eu lembro que uma delas foi aberta com o Olha o Trem do 
Raul Seixas e ele foi a linha mestra de condução da assembleia. Foi um 
negócio maravilhoso, maravilhoso. E o Strabelli teve grande parte disso. O 
Strabelli era um dos caras assim mais inteligentes em termos da organização 
social que eu conheci. Ele tem a dimensão correta, ele que colocou Raul 
Seixas, ele que pensava no Um Tal Jesus, ele pensava em contextualizar 
Jesus, pregava os conceitos da teologia, ele lia bastante e empregava, tinha 
uma reflexão muito boa. Era um intelectual da igreja, um intelectual do 
movimento social, intelectual da comunicação. Ele era um sujeito maravilhoso, 
eu aprendi demais com ele. E até hoje ele está ligado, esses dias ele fez um 
material com os jovens. Ele é porreta, umas das pessoas mais impressionantes 
que eu conheci. Ele sempre foi um apaixonado por todas as coisas em que fez. 
Só ele é capaz de dizer que lutava para a construção de um socialismo.  
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ANEXO 19 

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. 
 

 

Eu sou pesquisador, atuo na área da memória. Minha atuação principal 
aqui é com o grupo de memória. Na verdade, a gente se encontra aqui porque 
o padre Ticão dá toda a estrutura para gente. Mas, é um grupo que envolve a 
Zona Leste. Chama Grupo de Memória da Zona Leste, que junta 
memorialistas, pesquisadores, pessoas que estão interessadas no tema ou que 
trabalham e querem uma ajuda. Por exemplo, a pessoa quer montar um 
arquivo na igreja, ou tem material, a gente dá alguns conselhos básicos, ajuda 
em algumas coisas, coloca em rede. Esse serviço não é legalizado, ele é um 
movimento. Ele foi formado a partir do movimento.  

A gente pensou várias vezes em institucionalizar o grupo, tem até um 
rabisco no estatuto, mas várias pessoas já tinham seus grupos com outros 
comprometimentos e não podiam se comprometer a longo prazo. E também 
porque ocorrem muitas rinchas entre grupos. Se institucionalizasse, teríamos 
que tomar partido de um grupo ou outro e grupos que a gente tem influencia. 
Por isso, acabamos no caso de editais. A gente trabalha com verba quase nula. 
Às vezes ou vem do bolso de quem solicita, ou recebemos doação ou de 
projetos que os grupos fazem. Às vezes, as pessoas falam assim `eu quero um 
livro que conte a história do movimento de moradia`, por exemplo, a gente fica 
tentando recurso, faz, ajuda. No nome do grupo que está pedindo, não no 
nosso nome. Começamos como grupo de memória, a partir do memorial da 
Zona Leste. O padre sempre tinha uma vontade muito grande de fazer um 
memorial que contasse a história da Zona Leste, que juntasse acervo de 
pesquisa. Eu nasci aqui, sou de Ermelino Matarazzo. Eu já pesquisava a 
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memória e história do bairro, sou gestor ambiental de formação e, eu comecei 
a partir da história ambiental, das transformações ambientais. Daí me envolvi 
totalmente com a memória e da memória eu fiz o mestrado, nessa época eu 
estava aqui na USP pesquisando a formação da região a partir do patrimônio, 
da memória, enfim.  

O padre sugeriu o memorial e já tinha esse projeto, ele conversou com o 
Rui Ohtake, que desenhou o projeto do memorial com base em várias 
discussões de vários anos atrás e recentes. E aí o Rui desenhou esse 
memorial, a arquitetura bastante simbólica, representando o Tietê, o sol que 
nasce ao Leste, enfim, uma arquitetura bastante representativa, pegando os 
anseios. E tinha um lugar específico, a região de uma antiga cerâmica do lado 
da USP Leste. E ele tinha certos pilares mais altos por certa contaminação no 
terreno, ele dialogava com o Tiete. Obviamente a gente transfere o projeto para 
outro lugar, precisa de adequação, enfim. Mas ele foi pensado ali porque a 
gente tem aquela indústria que é desconhecida, a gente perdeu a memória 
dessa indústria, e a arquitetura toda dialoga. O projeto ficou pronto em 2012. 

Eu participava dos movimentos de educação aqui. Não tinha 
protagonismo, não encabeçava movimento. Eu fiz parte dos movimentos de 
luta por universidade, luta pela Fatec, ali aonde ia ser o presídio e, outros 
movimentos, cursinho popular. E eu lutei pela USP Leste junto com o pessoal. 
E foi um grande anseio para mim estar na USP Leste, acabei prestando 
vestibular e passei. Eu lutei com o pessoal e fiz o curso lá. .Voltando à questão 
do memorial, o padre queria que ele guardasse o acervo que ele mantém aqui 
na paróquia São Francisco para disponibilizar para pesquisadores. Que fosse 
um museu mesmo, tivesse comidas típicas. O Rui fez o projeto e, ai quando o 
padre e quando ele apresentou o projeto eu fiz algumas críticas construtivas de 
coisas que não estavam sendo consideradas no projeto e que eu achei que 
devia com todo mundo. E foi aí que o padre acabou chamando para criar um 
grupo para discutir.  

A gente fez uma reunião, juntou padre, pastor, dos mais variados grupos 
que atuavam com memória em nível de Zona Leste e a gente deu início a esse 
grupo. Tinha artista plástico, o padre Rosalvino do Dom Bosco, de Itaquera, o 
movimento cultural da Penha, artistas plásticos de Itaquera, os movimentos de 
memória de Itaquera, do pessoal da Maria Zélia, gente de toda a Zona Leste. 
Dos grupos mais notórios de que tinham atuação. A proposta inicial era discutir 
o memorial da Zona Leste e a USP abraçou o projeto do memorial. O 
governador doou o terreno para o memorial, mas passou para a USP para 
diminuir termos burocráticos, e era um prédio grande, quem ia administrar esse 
prédio, a verba de onde ia vir, enfim. Era uma questão mais burocrática. O 
governador era o Geraldo Alckmin, isso é 2012. Aí nós começamos as 
discussões, tinha o espaço do acervo, várias adequações, espaço positivo. E a 
USP foi contaminada, teve descarte irregular de material lá e um dos lugares 
mais complicados foi o lugar aonde ia ser instalado o memorial.  

Tem quatro metros de contaminante enterrado ali, que possivelmente o 
que mostra a investigação, os laudos judiciais, periciais, enfim, que as 
contaminações vinham das obras do templo de Salomão, lá na Celso Garcia. 
Isso já havia acontecido com o Carandiru. Aí acabou paralisando as obras logo 
quando ia acontecer a expansão da USP, quando a gente ia ter esse espaço 
comunitário, por mais que a universidade começasse a apropriar de certa 
maneira, eles sempre discutindo e batendo de frente dizendo que é um projeto 
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nosso, não meu, não do padre, mas de uma comunidade que lutou.  E aí o 
projeto acabou ficando congelado.  

A gente, enquanto isso, ia juntando acervos, havia muita vontade de 
fazer o centro de memória Ermelino Matarazzo, que a gente começou na 
chácara. Essa chácara não faz parte da igreja. Uma construtora ia dar uma 
doação e, ela deu essa doação, mas o padre não quis que fosse para a igreja, 
que fosse para comunidade, então essa doação foi para a Secretaria do Verde 
e a usa, mas quem administra é o Verde, com uma série de burocracias, 
muitas vezes impedindo o uso da comunidade porque eles não gostam que a 
comunidade use ali. Mas é muito difícil, a gente tem duas salas lá, só que, 
muitas vezes, não conseguimos entrar porque depende do administrador que 
fica com a chave, do segurança. É uma burocracia tremenda. O acervo que a 
gente tentou mexer é muito difícil, porque é todo um trabalho voluntário, a 
gente tira do nosso bolso para fazer. Eu sou autônomo, trabalho com projetos, 
boa parte particulares, nessa linha de memória, de gestão ambiental também. 
Trabalhei com a Comissão da Verdade, com o memorial da resistência, e 
sempre tento agregar alguma coisa com as nossas coisas aqui na região. E 
tento trazer uma coisa para região. 

Houve momento em que o grupo tinha 30 pessoas, um número bem 
significativo, maioria bem mais velhos, maioria com mais de 40 anos. Vinham 
professores aposentados da rede pública, padres, pastores, que tinham 
interesse muito grande pela memória. Entre os mais jovens tinham 
pesquisadores da USP e outras universidades, entre 20 e 30 anos, a Regina 
Tavares fez parte. A gente tinha muitos membros flutuantes porque em cada 
reunião a gente tratava um tema, por exemplo a questão do passado indígena 
da Zona Leste, ou da migração nordestina. Como é que a gente ia colocar o 
material expositivo no memorial. Tinha gente que estava em todos os temas. O 
que impressionou nos dois anos é que tinha muita gente que participava de 
maneira virtual, a gente mandava boletim, as pessoas queriam saber.  

Sanfoneiros que queriam saber o que seria colocado de nordestino no 
memorial e como isso ia ser representado. Então, a gente sempre passava 
informação, gravava. Aqui e gente passa ao vivo nas semanas de teologia, isso 
funcionou bem. A gente vai tentar voltar com os informativos, temos uma 
página no facebook, um grupo e gente manda muita coisa por lista de e-mail. 
Outra coisa que funcionou foi falar na missa, ou falar nas reuniões, ou visitar o 
pessoal e falar, às vezes conversar na chácara, porque tem muita gente que 
tem fotos. 

Muitas atividades do grupo de memória se misturaram com as atividades 
políticas do padre mesmo. A gente começou a colocar os informativos, na 
igreja, mas as pessoas não pegavam. Quando o padre começou a rodar no 
papel colorido e na letra que ele sempre utiliza nas comunicações da igreja 
passaram a pegar automaticamente. Aí a gente vê a importância dos papeis 
coloridos e da formatação toda. Quem começou escrever nossos informativos 
foi o padre, às vezes eu mando o texto que a gente quer e ele põe na 
formatação dele.  

Todos os acervos que iriam para a USP Leste agora podem ir para a 
UNIFESP, cuja instalação será no terreno cedido pela prefeitura, na 
Jacupêssego, porque o projeto da USP ainda está congelado. Mas o Rui e o 
pessoal da USP ainda têm interesse em ter os documentos. A proposta inicial 
era que a gente teria o memorial na USP Leste e o Observatório de Políticas 
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Públicas na UNIFESP. São dois projetos. A princípio, a UNIFESP não tinha 
interesse direto nos arquivos e materiais, mas o padre começou a provocar a 
UNIFESP para que tivesse também um centro de memória. E aí eles 
começaram a se preocupar, processo que está sendo encabeçado mais 
diretamente pelos professores Janes e Cleber. A intenção é que as várias 
instituições e comunidades doem seus acervos, com a garantia de que eles 
possam ter acesso a eles. A gente ainda está discutindo muito isso, como que 
cada grupo vai ter acesso a seu próprio acervo, no acompanhamento e na 
dinâmica. E tem uma segunda discussão que começou a ser levantada, que 
acho que não deveria ser tão importante, mas que não é um Centro de 
Memória voltado para pesquisador, mas sim para a comunidade.  

A proposta do Centro de Memória é manter o acervo e torná-lo público 
manter esse acervo em condições físicas e de acesso, a intenção é que se 
digitalizem tudo para manter disponível online. Acho que já tem uma página, 
não sei se foi para o ar. Lá na UNIFESP o que gente tem atualmente é um 
prédio da antiga empresa Gazarra e um terreno limpo, só mato, grama e uma 
parte mais arborizada das nascentes. E aí essa parte desmatada do terreno vai 
ser construído o campus. O observatório a intenção é que fique bem na 
entrada. O prédio da Gazarra vai ser talvez uma incubadora. Vai ser construído 
um prédio específico para o centro na dinâmica do centro. Vão ser feitas 
algumas adaptações do projeto agora, porque lugar mais alto para colocar 
arquivo, enfim, mas está desenhado já para ser um dos primeiros prédios da 
UNIFESP desse novo campus.  

São, se eu não me engano, três etapas de construção do campus. A 
previsão é que dia 29 já se tenha alguma movimentação para esse sentido. 
Esperava-se que tivesse cursos já para o próximo ano. Os cursos eram uma 
forma de legitimar, dar uma vida para o campus. Mas se não for possível 
mesmo como no pé que está, o MEC pediu que se tivesse os cursos já para o 
próximo ano, só que precisa contratar docente, funcionários para essa questão 
acadêmica burocráticas, construir o prédio. Para isso já tem uma verba 
destinada, para as próximas etapas não há verba ainda, que é toda através de 
emendas parlamentares. Deputado estadual, federal, vereadores, enfim, cada 
um destinando um tanto.  

Quem determinou que tivesse o centro foi a própria universidade, mas a 
iniciativa veio aqui da comunidade, pessoas de seus grupos que vêm aqui e 
participam das reuniões, gente de todas as religiões, de todos os partidos, de 
PSDB a PT, enfim.  Quando a gente começou tinha pastor da igreja batista, 
presbiteriano e adventista. E até foi bastante curioso, no último encontro que a 
gente teve aqui veio um senhor me procurar, pedir informação, um 
memorialista, pastor da igreja Mundial. A gente tem budista que participa do 
grupo. Tem mais lideranças populares que são memorialistas, não são só 
pesquisadores, e tem gente que não tem nem o primário, tem gente que não 
sabe ler e escrever.  

Vem gente de movimentos da década de 80, ainda acreditando. Eu 
respeito muito porque eles gostam de assumir para gente erros. Todos eles 
têm uma preocupação, eles falam que pecaram muito na área da memória, na 
área da cultura, que lutaram por coisas básicas que tinha que lutar, e achavam 
que isso era secundário. Hoje vêm que isso é importante. Tem muita gente da 
saúde, educação, mas o mais ativo aqui é o pessoal da moradia. A moradia é 
forte e o trabalho da memória eles têm respeitado muito, eles acreditam 
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mesmo na memória. Mas, todas essas lideranças mais locais eles sabem hoje 
da importância que têm, porque as pessoas muitas vezes não tem a memória 
de como foi a luta, de como conseguiram...  

Eles sempre estão falando do porque é importante a memória. Tem mais 
a identificação das pessoas, elas não perdem o sentimento comunitário depois 
que conseguem a casa. Eles acham que se tivessem a memória... Estou dando 
uma síntese do discurso, eu tenho uns depoimentos que a gente até queria 
publicar e a gente está vendo isso... É de como as pessoas perdem o 
sentimento da luta, do comunitário, começam a ficar individuais, se fecham ali, 
não querem mais saber de encontrar, de conversar, discutir as questões. A 
pessoa acha que é a casa, conseguiu e acabou, isso é o principal, as pessoas 
esquecem da luta. Você reviver essa luta você guia outras questões, porque a 
luta nunca acaba, você briga por casa, tem que brigar pelo transporte, pelo 
posto.  

Também por causa dos mais novos, eles têm desespero muito grande 
quando falam dos filhos, dos netos. As pessoas que participaram desses 
movimentos de antigamente, elas acreditam que se netos e os filhos 
soubessem de o quão difícil foi a coisa, eles dariam outro valor, isso é o 
discurso deles. Elas acham que devia ter na escola, e a gente tenta, é uma 
outra luta a gente levar para a escola a memória. Mas, eles acreditam que se o 
filho ouvisse a história na escola, na TV, em algum lugar, se isso você 
divulgado, eles seriam respeitados. Isso quando eu ouço deles, isso me 
emociona. Sempre quando a gente fala dessa troca de gerações é o ponto 
mais forte, eles acreditam nisso. Eles queriam ver o os filhos, os netos, que 
soubessem da história que eles passaram. Que não foi fácil. Várias pessoas 
que conversavam com o governador, com o Mario Covas ou que alguém doava 
o terreno, enfim, tem essas histórias. Que foi aquele sacrifício, que foi até o 
palácio do governo, andava pra caramba, quando alugava fazia greve de fome. 

 Eles dizem que grande parte das gerações mais novas não acredita, 
falam que é mentira. Eles se sentem muito, como o padre fala “Enquanto a 
porquinha serve e aperta tudo bem, mas quando a porquinha não aperta e fica 
frouxa, aí descarta né”. Esse pessoal de mais idade se sente muito descartado. 
E tem vários deles ainda, não só da moradia, mas das lutas urbanas, que têm 
luta por asfalto, e a gente tem uma separação assim, pessoas que lutaram por 
melhorias urbanas e pessoas que lutaram pela moradia em si. Tem ainda 
vários que discutem, ainda fazem reunião com esses antigos, tem esses 
achados. Tem um senhor aqui que discute desde quando ele era clandestino 
ele não parou de se reunir com os amigos no sábado para conversar, que é o 
senhor Taciano e, ainda tem essas reuniões na casa dele, como ele fazia 
quando foi preso e foi torturado no DOPS.  

A gente vê, eles são muito preocupados, eles são bastante preocupados 
com o mundo que eles estão deixando. Isso é o que eu ouço. Eu acho que a 
memória é fundamental e eu sou suspeito para falar qualquer coisa. Mas, 
quando eu ouço as pessoas dizendo isso eu acho sensacional. E até dos mais 
novos, a gente tem a mesma coisa com a questão indígena, tem muitas 
pessoas aqui com descendência indígena e o índio aqui é muito desvalorizado. 
Aqui a gente tem um número de descendentes indígena enorme, um deles se 
diz Guamá, descendentes dos índios que habitavam aqui a Zona Leste, é um 
dos últimos que a gente encontra. A gente começou a juntar a família e quem 
mais se dizia descendentes dos índios daqui e tudo mais. Eles têm uma 
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preocupação muito grande, por exemplo, tem imagem de santo que era da 
capela da fazenda e que está aqui, por exemplo, aqui na igreja ou tem coisa na 
prefeitura, e eles querem muito ver esse material, querem usar esse material.  

Eles querem usar de forma historial, mas não possuem esse acesso. 
Inclusive nós estávamos em discussão com a prefeitura que várias coisas 
dessas famílias estão na prefeitura, e a gente está tentando fazer outro centro 
de memória, mais voltado para essas famílias e para o Sítio Mirim. Outro centro 
de memória e educação patrimonial em que essas pessoas que tinham esses 
objetos em casa, que elas consigam acessar de alguma forma. A assim “A 
minha avó fazia boneca de palha de milho em tal bancada” e aí a gente vem 
aqui na prefeitura e tem foto da bancada que ela está falando. É uma forma de 
manter a memória da família.  

Esse jovem indígena que eu falei, ficou bastante triste porque a avó dele 
queria voltar para o lugar aonde ela nasceu, que era um engenho que ela teve 
que trabalhar, enfim. Queria voltar pra esse engenho, era uma construção 
velha e abandonada. E ele ficou super triste em saber que o engenho não 
existia mais. E ele ficava enganando a avó “Qualquer dia a gente vai”. 
enganando para não levar ela ao local. Ela chorava, contava histórias do que 
ela viveu ali, enfim. E ele ficava enganando até ela morrer. Ela morreu e ele 
preferia que ela tivesse vontade de ir, mas não fosse para ver como estava, 
porque não tinha mais nada. E ele era o único que sabia certas coisas, sabia 
falar o idioma da avó. E aí ele conta isso assim, chorando, ele conta essas 
histórias chorando, a gente vê, é importante para as pessoas.  

É importante a gente pensar a memória porque se tudo for descartável, 
a nossa identidade é descartável, o ser humano se torna descartável. A 
memória é nossa identidade. Se tudo é passível de ser renovado, 
transformado, se a gente transformar tudo e aí a gente está eliminando nossa 
própria identidade. A gente tem conhecimentos, não é memória pela memória, 
a gente tem muito conhecimento, a gente sabe como que certas coisas foram 
construídas e nada impede de um dia a gente precisar de um conhecimento... 
De como a gente constrói uma casa, de como a gente constrói um telhado, não 
sei, de como a gente purificava a água, a gente um dia acaba precisando.  

Por mais que tenha essa impressão de que tudo surge do nada, tudo 
surge de um conhecimento acumulado. E se a gente não refletir o nosso 
passado, a gente não consegue refletir o atual e o futuro. Que muita coisa para 
a gente, pelo menos nessa região, muita coisa sempre foi imposta. Sempre foi 
“Vamos passar uma avenida aqui na sua casa” e não há discussão. E assim, a 
gente conseguiu coisas, a gente se juntou e diz que isso aconteceu de tal jeito 
por nosso suor, eu consegui, mas ele também conseguiu. A gente se junta e 
consegue evitar que certas coisas venham dessa maneira impostas. Mas que 
sejam discutidas, é nossa maneira de conversar com o poder público ou com 
qualquer que seja. E também para gente conseguir as coisa, a gente conseguiu 
isso, aquilo, conseguimos universidade, a gente ainda está lutando. A memória 
permeia e é uma forma da gente construir o nosso ambiente urbano, que não 
está das melhores maneiras possíveis, a gente tem muito que melhorar, mas já 
uma forma, pois já esteve pior.  

Acho que esse desinteresse por memória é falta de sensibilidade. A 
pessoa não sabe lidar, acha que papel velho não é importante, é papel velho 
que passou então passou. Acho que muitas vezes falta sensibilidade. E para o 
poder público eu descobri que é você incentivar essas coisas é você dar voz a 
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certos grupos que não tiveram voz, grupos marginalizados, e você dar voz a 
esses grupos é arrumar um problema, porque é mais alguém para você 
atender, é mais um ponto de conflito, mais outra visão.  

Eu vejo que o poder público é muito ruim em lidar com essas múltiplas 
visões. Voltando ao Sítio Mirim, lá nós temos uma comunidade que reivindica 
estação de trem, é uma vila formada, a gente tem um patrimônio histórico, a 
comunidade reivindicou uma estação de trem, eles querem um trem, querem 
transporte, mas o transporte vai ter que desapropriar o sítio, teria que destruir 
um patrimônio. Aí o que acontece, é que não pode destruir um patrimônio, tem 
a lei, enfim, descumpre a lei. Então, o que acontece, a estação teria que ser 
deslocada alguns metros daquele patrimônio e deslocar metros daquele 
patrimônio se você vai remover toda aquela comunidade que reivindicou o 
trem, a estação no lugar. E o poder público não sabe lidar.  

Eu vou às reuniões, eu participo, mas não dá para dialogar, é uma coisa 
assim, o poder público é despreparado para isso. É uma função que seria 
primordial. A gente tem vários grupos com vários interesses. Para um político 
ou para o próprio poder público é muito incômodo lidar com vários interesses. 
Acho que quando um predomina e você tem uma voz só, você só atende 
aquela voz só e está ótimo, você não tem discussão, não tem problema. 
Porque dar voz para grupos marginalizados é você expor um conflito. Você não 
vai expor um conflito, atrapalha votos, voto, acredito que é o principal para o 
político. E a gente tem muito grupo marginalizado, a gente tem vários traumas, 
grupos que foram despejados, grupos que brigaram entre si.  

Eu nasci em 88. O padre Ticão eu não me lembro de quando eu 
conheci, porque eu era muito pequeno. E o Dom Angélico eu conhecia assim 
por ser o bispo e aparecia aí. Eu não lembro, ele saiu em 89. E eu nasci nesse 
contexto e fui utilizado como mão de obra porque os informativos e as coisas 
era a gente que produzia em casa. E eu fui utilizado como mão de obra pelo 
meu avô, porque ele produzia várias coisas, ele era do Círculo Operário e aqui 
da igreja também, e ele trazia vários panfletos para rodar no mimeografo. E até 
final de 92 aquele mimeógrafo funcional na casa do meu avô que era uma 
beleza. Rodando panfletos do Partido dos Trabalhadores, coisas da igreja, 
musicas da igreja, panfleto para o 1º de Maio, eu tive contato com esse 
material a partir daí. Meu avô tinha muita coisa na casa dele e ele me fazia 
rodar o mimeógrafo, ele colocava as folhas e eu ia rodando. Ele era químico na 
Matarazzo e foi perseguido pela ditadura, foi preso, o nome dele é Valentino 
Morcelli, enfim, ele era do Partido Comunista no interior, vem tudo daí.  

Ele participou da igreja, minha avó ainda participa. Meu avô por parte 
materna também participou um bom tempo, mas agora ele se mudou. Meu avô 
paterno sempre foi muito atuante, era meio comunista, ele tinha umas ideias 
meio revolucionárias. Eles fizeram uma cooperativa de consumo popular, que 
os trabalhadores pagavam muito barato nos produtos, só que os comerciantes 
deram um jeito de acabar. E ele fundou um asilo com os Vicentinos, que 
pegava gente de rua, gente idoso abandonado, criança, deficiente, enfim. Ele 
ajudou a fundar esse asilo e presidiu durante muitos anos essa instituição, hoje 
tem outro presidente, ele já não está bem de saúde, mas ainda continua 
funcionando esse asilo. Fora esse asilo, ele fez uma associação cultural, que 
acabou, mas ressurge em vários momentos. A única coisa que persiste é esse 
asilo, com a demanda muito grande. Meu avô é daquelas pessoas que a gente 
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fazia uma fogueira e ele contava história na fogueira. Ele criava galinha, 
plantava, ainda aqui.  

A gente tinha uma pequena chácara do lado de casa. Hoje eu não tenho 
mais. A gente plantava, ele me ensinou a plantar, a gente conversava bastante, 
aprendi a ver tempo, época de semente, a gente ouvia muita história. Ele era 
do interior paulista. Minha avó do lado da mãe é nordestina e tradição oral ali é 
muito forte. E ela conta causo e várias músicas, uma tradição oral muito forte 
ali. Como eu sou o neto mais velho dos dois lados, eu fui sempre o que 
carregava mais histórias, porque ouvia mais histórias, e comecei daí, já nasci 
envolvido com essa questão. E sempre teve muito políticos na casa do meu 
avô, na casa do meu avô recebia muito político, o Lula sempre estava aí. Eu 
conheci o nosso sindicalista que se tornaria o nosso presidente na casa do 
meu avô, tinha vários artistas, meu avô sempre foi uma figura que tinha 
bastante trânsito com essas pessoas, mas nunca saiu daqui era bem local.  

Meu avô participou mais timidamente do CEMI, quem mais participava 
era meu pai. Meu pai participava pelas questões de luta de moradia, que era 
bem forte. Na época ele era do grupo de jovens, minha mãe também era, mas 
só que ele tinha uma visão mais política e ajudava várias pessoas. Inclusive ao 
longo dos anos 90, tentaram ressuscitar jornais, as rádios. Teve um grupo de 
jovens que ressuscitou a rádio e fizeram até um canal de TV. Mas teve um 
problema por ser um canal de TV clandestino, isso vinculado à igreja. Mas, por 
ser clandestino acabaram fechando. As cornetas sempre foram presentes, as 
cornetas das igrejas aqui. Quando Dom Angélico ainda visitava por aqui ainda 
tinha esse hábito das cornetas bem marcante.  

Minha experiência mesmo é sempre com esses jornaizinhos de bairro. 
Panfleto rola muito panfleto anônimo aqui. Mas, o que me marcou mesmo na 
comunicação comunitária foram os alto-falantes, toda vez que eu escuto na 
igreja eu lembro da minha infância no quintal, eu moro próximo à igreja São 
José, que também tinha alto-falantes com mensagens do Ticão, do Maurinho. 
Quem colocava lá para funcionar era o Maurinho e aí ficava rodando sozinho 
lá, à tarde toda. Tinha a Nossa Senhora Aparecida e há dois quarteirões a São 
Thiago e São José. E aí ficava tocando mensagens, era sempre o padre 
”Convidamos todos para estar presente...” Eu ia com a minha mãe para a 
catedral de São Miguel, para a praça do forró. E aí dava os avisos mais 
variados, desde cursos de pintura, de bordadeira, de fazer vassoura, essas 
coisas são marcantes na minha memória infantil e sempre agregada com uma 
mensagem religiosa, tocava uma música religiosa, os cânticos.  

Às vezes, as próprias mulheres da igreja que cantavam e era gravado. 
Era uma coisa muito marcante para mim essa coisa das cornetas. Mas o que é 
mais marcante para mim são os papeis coloridos do Ticão, papeis mais 
grosseiros, eram amarelões, ou um verde bem desbotado, e aí aparecia rosa, a 
gente sabia que era do Ticão, sempre aquelas letrinhas. Minha avó várias 
vezes recortava os cânticos para colar na folha. Era uma coisa muito 
comunitária mesmo, muito artesanal. Às vezes, a gente fazia coisas lá, 
mandavam aqueles originais tudo mal colados. E ia lá no mimeógrafo, levava lá 
para o meu avô que ficava rodando.  

Mas, era muito panfleto, era muita coisa, muita coisa. E aí vinha o 
pessoal pegar para distribuir, mas como eu falei, era coisa de PT, coisa de 
igreja e cânticos. Eu não me lembro de meu avô receber nada. Tudo voluntário. 
Minha avó eu sei que ela nunca recebeu nada.  


