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RESUMO 

CARVALHO, S. A. P. Experiências de Solidariedade e Política – CB-22 – A 
ação Popular no Jardim Zaíra (1958-1970). 2013 185 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de História, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo 2013.  
 
Esta dissertação tem como tema central as experiências vividas e 
compartilhadas por um grupo de moradores do Jardim Zaíra, município de 
Mauá, região do ABC Paulista, estado de São Paulo, entre os anos de 1958 e 
1970. Nosso olhar se volta para as experiências relacionadas ao processo de 
urbanização daquele lugar, as relações dos moradores junto à Igreja Católica e 
à Sociedade Amigos de Bairro, a participação de membros do PCdoB e 
posteriormente, em 1968, o engajamento daquelas pessoas num movimento 
político intitulado Ação Popular, o qual por meio do processo intitulado 
“integração na produção” formou no bairro a Célula-base-22 e incentivou a 
militância contra as arbitrariedades do governo ditatorial presente no Brasil 
naquela época. Por meio da História Oral, procuramos analisar depoimentos de 
11 pessoas que estiveram relacionadas àquele movimento. Apresentamos 
também a apreciação de 6 fotos que resgatam o cotidiano daqueles 
moradores, bem como, a análise de textos que trazem a visão de suas 
lideranças e a análise de  documentos produzidos pelos órgãos de repressão 
que tratam sobre suas prisões e julgamento. Pretende-se assim contribuir para 
compreensão a cerca do movimento social antes e depois da chegada dos 
membros da Ação Popular àquele bairro, bem como os motivos que os levaram 
até lá e as experiências oriundas desse encontro. Do mesmo modo 
apresentamos a análise sobre o desmantelamento da CB-22. Compreendemos 
a importância desse movimento e sua capacidade de posteriormente influenciar 
outros, que tornaram a região do ABC Paulista conhecida nacionalmente 
devido às lutas em prol da democracia. Em tempos de Comissão da Verdade a 
pesquisa visa ampliar as discussões não só dos movimentos sociais, mas dos 
abusos causados pelos órgãos de repressão. 
 
Palavras-chave: 1 - Ação Popular, 2 - Igreja Católica, 3 - Jardim Zaíra, 4 -
Movimento Social. 
  



 

ABSTRACT 

CARVALHO, S. A. P. Experiences and Politics of Solidarity - CB-22 - The 
action on Popular Jardim Zaira (1958-1970). 2013. 185 f.. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de História, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo 2013.  
 
This dissertation is focused on the experiences which were lived and shared by 
a group of residents of Jardim Zaíra, in Maua, a city in ABC Paulista, São Paulo 
between the years 1958 and 1970. Our gaze turns to the experiences related to 
the urbanization of that place, the relationship of the residents with the Catholic 
Church and with the Neighborhood Friends Society , the participation of PCdoB  
members and later on, in 1968, the engagement of those people in a political 
movement called Popular Action, which through the process titled "integration in 
production" formed  the cell-base-22 and encouraged the militancy against  
dictatorial government outrages present in Brazil that time .Through Oral 
History, we tried to analyze testimonials from 11 people who were related to 
that movement. We also present an assessment of 6 photos that rescue the 
daily life of those residents as well as the analysis of texts that bring us the 
vision of their leaders and the analysis of documents produced by the organs of 
repression that deal about their arrests and trial. The aim is to contribute 
towards the understanding about the social movement before and after the 
arrival of Popular Action members to that neighborhood as well as the reasons 
that brought them there and the experiences derived from this encounter. 
Similarly, we present the analysis of the CB-22 dismantling. We understand the 
importance of this movement and its ability to influence others later which 
helped ABC Paulista region to be known nationally because of the struggles for 
democracy. In times of Truth Commission, the research aims to broaden 
discussions not only of social movements, but also about the abuses caused by 
the organs of repression. 
 
Key words: 1 - Popular Action, 2 - Catholic Church, 3 - Jardim Zaíra, 4 - Social 
Movement 
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INTRODUÇÃO  

A ideia original desta pesquisa surgiu durante as aulas de História que 

lecionava na rede Estadual e particular de ensino nos municípios de Mauá e Santo 

André no ano de 2009, pois durante as explanações sobre ditadura militar no Brasil, 

para os alunos dos 3º anos do Ensino Médio, sentia falta nos livros didáticos, dos 

personagens que fizeram parte da História da região do ABC Paulista1 na década de 

60 e posteriormente tornaram-na tão combativa frente ao militarismo, durante as 

décadas de 70 e 80. 

Por trabalhar diretamente com muitos filhos de operários esse período da 

história, cujos pais e avós me pareciam silenciados proporcionou um crescente 

incomodo. Onde estavam aqueles personagens? A combatividade da região teria 

surgido somente ao final dos anos 70? Onde procurar resposta? A quem ouvir? 

Falariam os silenciados de outrora?  

No ano de 2010, iniciei um trabalho com um grupo de alunos do Colégio 

Pentágono2 sobre movimentos sociais de resistência no ABC durante da Ditadura 

Civil-Militar do Brasil. Contei com a colaboração da professora de geografia3 e a 

mesma me disse que trabalhava com um senhor que era militante ativo contra a 

Ditadura Militar. Tratava-se de Getúlio Miguel de Souza4. 

                                                 
1
 ABC Paulista é composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano e Recentemente 

Mauá, Diadema e Ribeirão Pires. 
2
 Colégio Pentágono localiza-se no centro de Santo André, onde leciono desde 2006. 

3
 Professora Glaucia Sangiacomo, juntamente com o professor Adalberto Gonçalves Saeta da escola municipal 

Cora Coralina organizaram um projeto no ano de 2009, intitulado Memórias da Resistência em que 
estimularam seus alunos a pesquisar sobre o tema e incentivaram o Getúlio Miguel de Souza a contar suas 
memórias e acompanhar os alunos a visitas ao Memorial da Resistência. 
4
 Getúlio Miguel de Souza – Trabalhou durante 8 anos na escola municipal Cora Coralina no Município de 

Mauá, atualmente trabalha na recepção do Teatro Municipal da mesma cidade, nasceu em 1952 na cidade de 
Jatioca, Pernambuco. Foi morar no Jardim Zaíra, município de Mauá, aos 5 anos de idade. Tomou ciência dos 
movimentos de resistência os 16 anos de idade, no ano de 1968, e a partir de então passou a integrar os 
quadros da AP até o final de 1970 quando foi preso. O destaque dado ao apresentar o Senhor Getúlio deve-se 
ao fato do mesmo ter pertencido ao chamado “serviço” da AP, uma vez que interligava, através de bilhetes, 
documentos e recados às várias células e várias instâncias dessa organização, desde as células presentes em 
bairros (movimentos de jovens, movimentos de operários e movimentos estudantis), até os diretórios 
seccionais, os diretórios regionais e até o diretório nacional, além de fazer parte do GAD (Grupo de Autodefesa) 
que tinha por objetivo proteger os coordenadores do movimento. Por si mesmo já se apresenta rememorando 
que aos 16 anos era um “idealista”, “rebelde” e que ao se deparar com a manifestação de 1º de maio de 1968, 
na Praça da Sé, sentiu-se mais motivado a participar dos movimentos em prol da liberdade. Do mesmo modo, 
suas memórias dão destaque ao fato de que antes de fazer parte da AP, ele já participava da equipe jovem da 
Igreja Católica. Também narrou e refletiu a respeito de sua militância até o momento de sua prisão. 
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Ela me contou que entre os anos de 1968 e 1970, o senhor Getúlio fez parte 

de uma organização de esquerda chamada Ação Popular5, na qual participou 

ativamente em Mauá e no ABC Paulista. Relatou também que devido ao seu 

engajamento havia sido preso e barbaramente torturado. 

Na ocasião pedi para conhecer, entrevistar e convidá-lo para ministrar uma 

palestra para meus alunos. Acreditei que desta forma, ele poderia contar suas 

memórias sobre sua luta e resistência naquele período. 

No primeiro contato com senhor Getúlio, fui sabatinada6. Ele me fez uma lista 

de questões para saber das minhas intenções e também sobre o público para quem 

falaria posteriormente. Demonstrou receio diante de meu convite, contou-me que era 

uma pessoa de pouco estudo, de palavras simples e que não estava acostumado a 

falar em público, tão pouco ser entrevistado.7 Apesar de sua apreensão, não se 

recusou. Aos poucos foi criando confiança e pude levá-lo para ministrar outras duas 

palestras.  

Naquele mesmo ano, em maio, fui convidada a participar na Sociedade 

Amigos do bairro do jardim Zaíra, de uma homenagem às mães dos militantes, que 

como ele, lutou contra o governo entre os anos de 1964 e 1970. Percebi então, que 

se tratava de uma comemoração, organizada pelo Grupo de Memória e Resistência 

do Povo de Mauá e Região e tem como um dos objetivos promover o resgate 

histórico de “ex-presos e perseguidos políticos”, como eles se intitulam. Essa 

organização tem por finalidade lutar por seus direitos, promover debates, palestras 

em escolas e universidades, além do resgate das histórias desses personagens 

vivos que passaram pela ditadura civil-militar. 

                                                 
5
 Ação Popular (AP) foi um movimento de esquerda. Surgiu em Minas Gerais em 1962. Sobre esse movimento 

trataremos mais detalhadamente no capítulo 2. 
6
 Alessandro Portelli em Forma e significado na História Oral. A Pesquisa como um experimento de igualdade 

trata dessa relação entre o intelectual e o entrevistado, afirmando que “os papéis do observador e do 
observado são mais fluidos do que poderiam aparentar à primeira vista”. É possível que seu questionamento e 
apreensão não fossem apenas pelo teor das palestras que o senhor Getúlio tornava-se apreensivo, a 
diversidade profissional e o público para quem ele falaria também eram uma primeira barreira (PORTELLI 1997, 
p. 18). 
7
 Portelli em História Oral e Poder trata a respeito da relação de poder entre entrevistado e entrevistador, para 

ele o entrevistado leva a sua ignorância e o desejo de aprender, enquanto o entrevistado tem o poder de 
saber, por outro lado o entrevistador detém o poder intelectual e é essa diferença que torna a entrevista 
interessante. O autor analisa as outras formas de desigualdade entre entrevistador e entrevistado, destacando 
as diferenças de classe de gênero, de educação de gerações, de intenções. Mas analisa que a entrevista é 
também um “experimento de igualdade” e um “momento utópico” no qual o entrevistador imagina um mundo 
no qual ele e o entrevistado fossem iguais, política e socialmente (PORTELLI, 2009, p.6). 
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Em 17 de dezembro de 2010, participei de um ato público realizado na 

Câmara dos Vereadores de Mauá, que homenageou aqueles que  haviam sido 

presos políticos da Região do ABC. Esse ato também foi organizado pelo Grupo de 

Memória e contou com a participação de representantes de várias entidades de 

defesa dos direitos humanos, além dos prefeitos de Mauá e Ribeirão Pires. 

Desta forma, a festividade e o ato realizados na Câmara representam um dos 

meios de rememorar sua história, também demonstrar sua perspectiva no presente e 

ação política em prol de um futuro mais digno e democrático.  

Após contatos com senhor Getúlio e a observação das ações do Grupo de 

Memória  tive conhecimento da relação entre os militantes da AP de Mauá e um dos 

líderes, o sociólogo Hebert José de Souza - Betinho. 

 Betinho, como era chamado, morou e liderou a AP durante dois anos naquele 

município. Em 1971, após a intensificação da repressão por parte do Regime militar 

instaurado no Brasil, exilou-se no Chile, depois Canadá e México, retornou ao país 

após a Anistia em 1979. Após esse período tornou-se conhecido nacionalmente por 

dedicar-se a luta pela reforma agrária e pelo projeto Ação da Cidadania contra 

Fome, a Miséria e Pela vida8. Movimento que mobilizou a sociedade brasileira com o 

intuito de enfrentar a pobreza e as desigualdades sociais. 

A partir da narrativa de senhor Getúlio, podemos ampliar o conhecimento a 

cerca da História de outros sujeitos. Militantes da AP de Mauá no período da 

Ditadura Civil-Militar. Percebi, posteriormente, que os depoimentos desses militantes 

e suas memórias se intercruzavam com o processo de urbanização do bairro onde 

moravam, o Jardim Zaíra. Tomei conhecimento, por meio das entrevistas que alguns 

padres tiveram papel importante na união daqueles moradores em prol das 

melhorias do bairro e posteriormente na politização dos moradores. Faziam isso por 

meio de ações de solidariedade, ensinamentos cristãos e orientação política. 

                                                 
8
 Em 1981, o sociólogo, junto com os economistas Carlos Afonso e Marcos Arruda, fundou o IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), além da Campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e 
pela Vida, Betinho articulou a Campanha Nacional pela Reforma Agrária. Em 1986, após saber que havia 
contraído o vírus HIV, Betinho contribuiu com a fundação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS ( 
ABIA). Em 1992, participou  do Movimento pela Ética na Política, movimento esse que serviu de base para as 
mobilizações em prol do impeachment do então presidente Fernando Collor de Melo. Durante as Campanhas 
em prol da Anistia, ao final dos anos 70, Betinho foi cantado na música “O bêbado e a equilibrista”, de Aldir 
Blac e João Bosco, como o “irmão do Henfil” que o Brasil sonhava com seu retorno do exílio. 
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Diante disso, vários questionamentos foram emergindo. O primeiro 

relacionava ao fato de tentar compreender a luta daqueles sujeitos num período 

anterior à chegada da AP ao Jardim Zaíra, município de Mauá. Como articulavam 

suas lutas logo que chegaram ao bairro? Qual o papel da Igreja Católica na 

articulação daquele povo? Havia outras influências ideológicas que contribuíram 

para a formação daquelas pessoas?  

Num segundo momento, ao aprofundar as pesquisas tornou-se necessário 

compreender as razões que trouxeram os membros da AP ao bairro. De onde 

vieram? Porque vieram? Como atuaram durante o tempo em que estiveram lá? 

Como suas experiências se entrelaçaram as experiências dos moradores do bairro 

operário? Quais as memórias que têm daquele período? Tratava-se então, da 

necessidade de compreender por meio dos fragmentos orais as ações daquele 

movimento social no bairro operário. 

 Em 2011, ao ingressar no curso de Mestrado os questionamentos foram 

lapidados, diante das contribuições das leituras de textos de vários autores que 

tratam da temática dos movimentos sociais. Esses textos contribuíram na 

reformulação dos meus fundamentos teóricos. Neste caso, a leitura de autores na 

como Edward P. Thompson9 e Raymond Willians10 possibilitou um olhar sobre os 

sujeitos envolvidos nesse contexto, do mesmo modo auxiliaram na compreensão 

das experiências e das relações sociais oriundas desse processo. Diante disso, este 

trabalho não pretende compreender cada sujeito em sua individualidade, mas a 

partir das experiências vividas coletivamente, seus anseios, suas lutas, suas ações 

de resistência, seus planos, os significados que dão no tempo presente as lutas 

travadas no passado, ou seja, sua experiência social11.  

A princípio percorri sem saber muito ao certo onde as pesquisas me levariam, 

deixei que elas falassem e me mostrassem o caminho. Enfrentei várias dificuldades, 

entre elas, o fato de me tornar pesquisadora e abandonar a “suposta neutralidade” 

                                                 
9
 THOMPSON, Edward P. A miséria da Teoria ou um Planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 

Altusser. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
10

 WILLIANS Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro, 1979.  
11

 Para Thompson essa experiência deve ser observada entre “homens e mulheres retornando como sujeitos 
(...) não como sujeitos autônomos indivíduos livres, mas como pessoas que experimentam, suas situações e 
relações produtivas como necessidades e interesses e também como antagonismos, e em seguida “tratam” 
Dessa experiência em sua consciência e sua cultura” dessa forma travam um diálogo entre o “ser social” e a 
consciência social (TOMPSON,1991,p.182). 
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que eu, enquanto professora achava que tinha na forma de transmitir os 

acontecimentos aos alunos. Ao romper paradigmas pessoais, o posicionamento 

político fez-se necessário tanto na análise das fontes quanto na construção do 

discurso acadêmico. 

Este texto, produto de minha análise, justifica-se por atender às necessidades 

de uma demanda atual dentro da História recente do Brasil. Compreensão de um 

período entre 1958 e 1970, especificamente por tratar-se da análise de depoimentos 

orais, “referências com as quais podemos refletir sobre a experiência social” e o 

processo coletivo de construção da cidadania12. 

 Nos últimos anos esse tema se fortaleceu no cenário político brasileiro. A 

criação da Comissão da Verdade13, em 18 de novembro de 2011, apresenta como 

objetivos “descobrir, esclarecer e reconhecer os abusos do passado, dando voz às 

vítimas” do período de Ditadura Civil Militar por meio de entrevistas “aos que, por 

muitas vezes ainda hoje, permanecem em silêncio”. Desta forma, por intermédio dos 

depoimentos orais “revelar as causas, as consequências, o modus operandi e as 

motivações do regime que cometeu os atos de violência e repressão” contra aqueles 

que ousaram se posicionar de maneira contrária ao militarismo. Gerando assim 

muita polêmica e intenso debate a respeito da reescrita da História. 

 Contendas como esta demonstram que ainda há muito por se fazer não só 

em relação ao conhecimento do passado histórico do Brasil, mas principalmente na 

construção de um futuro numa perspectiva democrática, visando à própria criação do 

sujeito social, consciente, crítico e participativo. 

Entre os estudos acadêmicos produzidos nas universidades brasileiras, são 

encontrados inúmeros trabalhos14 que tratam dos movimentos sociais do ABC 

Paulista principalmente centrados nas décadas de 70 e 80 do século XX, quando 

essa região tonou-se palco de diversas manifestações em prol da luta pela 

                                                 
12

 Maria Celia Paoli em seu texto Memória, História e Cidadania: O direito ao passado lança luz a uma 
historiografia capaz de recriar a memória daqueles que perderam não só o poder, mas também a visibilidade, 
apostando na experiência de memórias coletivas, também nos apontam para um caminho como uma critica e 
subversão constantes às versões instituídas da História. Portanto, trata-se de uma produção de cultura e 
pertencimento de sua “feitura”(PAOLI, 1992,p.25-28). 
13

 As Comissões da verdade são mecanismos oficiais de apuração de abusos e violações dos direitos humanos e 
vêm sendo amplamente utilizadas no mundo como forma de esclarecer o passado histórico. No Brasil é 
composta por sete membros, nomeados pela Presidência da República. 
14

 Eder Saber – Quando Novos Personagens entraram em cena (experiências e lutas dos trabalhadores da 
Grande São Paulo 1970-1980); Antônio de Almeida – Novas leituras para antigas lutas: representatividade e 
organização coletiva entre trabalhadores do ABC Paulista. 



24 

 

 

 

  

democracia e reabertura política. Com destaque para, as lutas sindicais de São 

Bernardo do Campo e o nascimento do Partido dos Trabalhadores (PT). Contudo, os 

movimentos que antecederam a essas ações e que contribuíram para que essa 

região se tornasse tão combativa, ainda são pouco abordados. 

Muitas experiências e fatos vividos no dia-a-dia de cada bairro que compõe 

essa região formada por 6 municípios são desconhecidos. Contudo, para essa 

pesquisa, fez-se necessário um recorte espaço temporal e a temática central que me 

proponho a analisar está relacionada à compreensão do cotidiano e das 

experiências vividas por um grupo de moradores do Jardim Zaíra, município de 

Mauá, entre os anos de 1958 e 1970. Desta forma, o recorte temporal, corresponde 

a um período anterior ao Golpe Civil-Militar e os primeiros anos desse. Pretendo 

possibilitar, com isso, lançar o olhar para uma época na qual os movimentos sociais 

emergiam sob influências ideológicas e concretas de uma ala da Igreja Católica, que 

possuía uma ação progressiva15, bem como de membros do partido Comunista que 

atuavam naquela região e posteriormente a influência de membros da AP. Além 

disso, a pesquisa está relacionada também a análise dos depoimentos orais que 

refletem o modo como os depoentes constroem sua memória, como relembram os 

fatos do passado e como ainda estão presente em suas vidas. 

  Esse recorte espaço temporal justifica-se pelo fato de, a partir de 1958, 

iniciou-se o loteamento e povoamento do Jardim Zaíra, o qual passou a receber um 

número cada vez maior de migrantes e desde então, tiveram suas experiências 

entrelaçadas. Posteriormente, tornou-se uma área nacionalmente conhecida pelos 

movimentos de esquerda ao final dos anos 60, devido ao seu perfil de 

combatividade. O marco final, em 1970, corresponde à data da prisão e 

desmantelamento da Célula-Base-22, como passou a ser chamado o grupo de 

atuação da AP naquele local.  

A professora de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, Ecléa  Bosi 

(1994), ao se referir aos velhos como “guardiões do passado”, adverte sobre o 

processo de relembrar com ideias e ideais do presente. Portanto, fez-se necessário 

analisar por meio dos depoimentos orais, muito mais do que a narrativa de fatos, a 

própria construção das memórias relatadas. Além disso, a compreensão das 

                                                 
15

 Consideramos ação progressiva em contraposição as ações conservadoras de uma ala da Igreja Católica. 
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palavras de Raphael Samuel (1990) quando afirma que “a memória é historicamente 

condicionada, mudando de cor, forma, de acordo com o que emerge no momento 

que, longe de ser transmitida pelo modo intemporal da tradição, ela é alterada de 

geração em geração.” Nos propomos a pensar que não se altera apenas de geração 

em geração, mas constantemente sob influencias do tempo em que se vive. 

Maurice Halbwachs nos possibilita lidar com esse tema, pois compreende a 

memória humana constituída a partir da relação entre os indivíduos.  Diante disso, o 

autor percebe que o fato desse indivíduo estar em constante interação com outros 

seres humanos e em diferentes lugares faz com que suas lembranças sejam tecidas 

pelas mais variadas relações sociais, bem como pela particularidade de sua própria 

memória individual. (HALBWACHS1958) Corroborando nessa mesma perspectiva, 

Bosi ao analisar Halbwachs afirma que este: 

 

[...] não vai estudar a memória, como tal, mas os “quadros sociais de 
memória”. Nessa linha de pesquisa, as relações a serem determinadas já 
não ficarão adstritas ao mundo da pessoa (relações entre corpo  e o 
espírito, por exemplo), mas perseguirão a realidade interpessoal das 
instituições sociais. A memória do indivíduo depende do seu relacionamento 
com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a 
profissão; em fim com os grupos de convívio e os grupos de referência 
peculiares a esse indivíduo (BOSI, 1994: 54). 

 

Marilena Chauí ao prefaciar o livro de Ecléa Bosi ressalta o papel da 

pesquisadora, quando esta analisa memória, afirmando que: 

 
Descrevendo a substância social da memória - a matéria lembrada - você 
nos mostra que o modo de lembrar é individual tanto quanto social: o grupo, 
transmite, retém e reforça as lembranças, mas o recordar, ao trabalha-las 
vai paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no que lembra 
e no como lembra, faz com que fique o que signifique. O tempo da memória 
é social, não só porque é o calendário do trabalho e da festa, do evento 
político e do fato insólito, mas também porque repercute  no modo de 
lembrar (CHAUÍ, M. in BOSI, E., 1994: 31). 

  

Diante disso, ao utilizar depoimentos orais como fonte histórica procurei 

destacar os fatores sociais que auxiliaram o tecer da trama na narrativa dos sujeitos 

entrevistados durante a elaboração deste texto.   

É certo que não damos conta de registrar ou compreender o cabedal infinito 

que compõe a memória como bem afirma Bosi (1994:39). Porém, este trabalho é um 

experimento que visa por meio dos relatos orais, compreender aquele movimento 
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social e seus reflexos na vida dos que dele participaram.  Tarefa árdua, pois 

“depoimentos colhidos, por mais ricos que sejam não podem tomar o lugar de uma 

teoria totalizante que elucide estruturas e transformações econômicas, ou que 

explique um processo social, uma revolução política.” BOSI (2003: 49) 

Sabemos que lembrar é olhar para o passado com os olhos do presente de 

quem já passou por tantas outras experiências. Lembrar não é reviver, é ir além, é: 

 

[...] refazer, repensar, com imagens e ideias de hoje as experiências do 
passado. (...) Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, 
ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós 
não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, 
com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples 
fato de lembrar o passado no presente, exclui a identidade entre as imagens 
de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista 
(BOSI:1994:55).  

 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que a capitação de depoimentos de meus 

depoentes sobre seu engajamento em um movimento social nas décadas de 60 e 

70, já havia sido estimulada num processo anterior a minha pesquisa, pois os 

mesmos já se encontravam organizados desde 2010, quando formaram o Grupo de 

Memória dos ex-presos políticos de Mauá e região.  O que a meu ver já demonstra a 

necessidade por parte deles de rememorar e relatar determinados temas definidos 

pela sua realidade no presente, relacionando novos e velhos ideais, incluindo novas 

esperanças e objetivos.  

Por valer-me de depoimentos orais como fonte histórica para compreender a 

experiência social e política, utilizei como metodologia a História Oral. Mais do que 

possibilitar o conhecimento sobre eventos ela trata dos significados atribuídos a 

estes, abrindo caminho para as subjetividades. Nesse sentido Alessandro Portelli foi 

de grande contribuição, pois analisa a importância do trabalho de campo: 

 

A História oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito – 
assim como a sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturais 
sociais e processos históricos, visa aprofundá-los em essência, por meio de 
conversas com pessoas sobre a experiência e a memória individuais e 
ainda por meio do impacto que elas tiveram na vida de cada um. Portanto, 
apesar de o trabalho de campo ser importante para todas as ciências 
socais, a História Oral é, por definição, impossível sem ele (PORTELLI, 
1997, pp. 13-49). 
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Resgatar os padrões culturais, estruturais e próprio processo histórico por meio 

dos depoimentos, intercruzar relatos e daí extrair a subjetividade, o que ficou para 

ser dito, o que foi dito por meio de gestos e silêncios é parte do que propomos. 

Do mesmo modo, o autor nos auxilia a compreender e analisar a subjetividade: 

 

[...] recordar e contar já é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do 
qual as pessoas constroem e atribuem significado à própria experiência e à 
própria indenidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo do 
discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse somente uma 
fantasiosa interferência na objetividade factual do testemunho, quer dizer, 
em última instância, torcer o significado dos fatos narrados (PORTELLI, 
1996, p.60). 

 

Percebo, então, que não se trata de recuperar o que foi vivido pelos meus 

entrevistados, sua experiência exata, mas sim, suas impressões sobre o modo como 

cada um vivenciou, sendo estas influenciadas por sentimentos atuais, pelo meio em 

que vivem e principalmente pela sociedade. 

Assim, procurei selecionar para a pesquisa, 10 militantes que estiveram direta 

ou indiretamente relacionados à Ação Popular, em particular a CB-2216, localizada 

no Jardim Zaíra entre os anos de 1968 e 1970. Atendendo a esses quesitos, 

selecionei sujeitos que desempenharam atuação relacionada àquele movimento. 

Foram aproximadamente 15 horas de entrevistas sobre a história de militância antes, 

durante e depois da AP. O critério de seleção foi se construindo diante da 

necessidade da ampliação e aprofundamento do tema a ponto de já com a pesquisa 

quase pronta inserirmos a 11ª entrevistada, a única mãe daqueles militantes que 

ainda está viva. 

 Contudo, muitos militantes não eram moradores daquele bairro, estiveram lá 

apenas no período de existência daquela célula, o que nos permite confrontar as 

memórias daqueles que já morava lá e, quem passou apenas o período de militância 

clandestina naquele local. Buscamos por meio desses relatos, fragmentos de 

memória capazes de lançar luz aos elementos essenciais para essa pesquisa. 

Sabemos que muitos outros sujeitos poderiam contribuir para a construção deste 

                                                 
16

 Célula Base-22 era o nome dado ao grupo da Ação Popular composto por moradores do Jardim Zaíra. Recebe 
esse nome por conter pessoas que tinham um trabalho chamado de Base, como distribuição de panfletos, 
pichações, realização de reuniões.  
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trabalho, porém a seleção privilegiou aqueles que ainda moram no bairro17, outros 3 

pertencentes ao processo de Integração na Produção18, outra representante da 

Ação Popular, atuante na interligação de várias células e instâncias da 

organização19, uma militante do Movimento Estudantil20 que auxiliava 

financeiramente a AP e por fim uma mãe que apresenta o olhar externo a respeito 

do movimento e da participação de seus filhos. 

Por considerar pertinente o olhar de Betinho a respeito do processo de 

integração e sobre sua experiência vivida no bairro operário, lanço mão de 

entrevistas que ele concedeu ao Projeto Documentário Os caminhos da Democracia, 

produzido por meio da coletânea de cerca de 20 horas de entrevistas, concedidas 

antes de seu falecimento em 1997, organizado por Zilda Almeida Junqueira. 

Além das entrevistas lancei mão de documentos produzidos pelos órgãos de 

repressão, parte integrante dos Inquéritos Policiais Militares, localizados no arquivo 

do Estado de São Paulo e no Projeto Brasil Nunca Mais21. Esses me possibilitaram 

compreender o processo de criminalização do grupo por mim pesquisado e 

proporcionaram também a compreensão das ações daquele grupo, suas lutas e 

resistência frente aos atos de tortura, por eles sofridos, durante os interrogatórios.  

Outro material utilizado foi parte do processo arquivado no Superior Tribunal 

Militar localizado em Brasília sob número 703/72 em nome de Ayde Yuriko Oda22 e 

outros, no qual é notória a visão dos órgãos de repressão, ao longo dos textos e na 

sentença final. Esse processo contém também materiais que na época do 

julgamento foram considerados “subversivos” e serviram de provas para incriminar 

os militantes da AP. Faz parte deste material, um panfleto23, um caderno de 

anotações das reuniões do II Encontro Regional da Ação Católica Operária 

                                                 
17

 Getúlio Miguel de Souza, Olivier Negri Filho, Gilda Fioravante e Maria Julia de Oliveira Lobo. 
18

 Os entrevistados que fizeram parte do processo de integração na produção, foram João Bosco, Rolemberg 
Côrtes, Ana Maria Santos Rolemberg Côrtes e Irles Coutinho de Carvalho. 
19

 Maria Nakano – entrevista realizada no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 25 de julho de 2011. 
20

 Marilena Nakano – entrevista realizada em – 3 de junho de 2011. 
21

 Trata-se de um projeto de pesquisa coordenado pela Arquidiocese de São Paulo que desde 1979 iniciou a 
elaboração de um volumoso, no qual captou e analisou 707 processos completos e dezenas de outros 
incompletos sobre os abusos cometidos pelo Regime Militar durante o período de Ditadura no Brasil. 
22

 Dona Ayde Yurico Oda foi militante da AP no jardim Zaira, o processo está em seu nome devido ao fato de 
este considerar os réus em ordem alfabética. Hoje dona Ayde encontra-se com problemas de saúde, o que 
tornou inviável realizarmos entrevistas com a mesma. 
23

 2  Panfletos distribuídos pela Diocese de Santo André tratando sobre o papel do trabalhador cristão e um 
distribuído pelos trabalhadores da Pohlig intitulado O martelete com críticas ao imperialismo. 
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realizadas em Sorocaba, estado de São Paulo nos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 

1968 e uma caderneta do Grupo de Mulheres da Ação Católica, redigido por Gilda 

Fioravente24 entre os anos de 1967 e 1968. Esse material, que no passado, serviu 

como prova de crime político, hoje, forma um rico acervo sobre as ações de 

formação intelectual e política do movimento social a ser analisado. 

Além do panfleto e cadernos, utilizei também o Comunicado Preparatório da 

Segunda Reunião de Direção Nacional Ampliada produzido pela AP, o qual também 

é parte integrante do Processo anteriormente citado e, atualmente, nos possibilita 

compreender a teoria da AP e a analise que eles faziam a cerca de seus trabalhos 

junto à população. 

O senhor Olivier Negri Filho25, um dos entrevistados, membro da AP no 

Jardim Zaíra, nos forneceu 10 fotografias retratando o Jardim Zaíra na década de 

60. Optamos por analisar 6 que nos possibilitaram compreender as experiências de 

solidariedade e organização do coletivo social do naquele bairro. 

Ao analisar as características do bairro e perceber a influência da Ação 

Católica e papel dos padres no processo de construção das relações de 

solidariedade e política no Jardim Zaíra, procurei compreender esse fato dentro de 

uma perspectiva de mudança da própria Igreja Católica no século XX, bem como a 

percepção de que não se tratava de uma  instituição homogênea. Para tanto, lancei 

mão de entrevistas com Padre Walfrides Praxedes26 e de leituras específicas sobre 

a Igreja Católica no ABC Paulista. 

                                                 
24

 Gilda Fioravante da Silva também nos ajudou a construir essa história. Nascida, em 1942, na cidade de 
Botucatu, no estado de São Paulo, veio para Mauá em 1960. Atualmente, é aposentada, encontra-se viúva e 
mora com sua neta. Ao narrar suas memórias, ela nos conta sua trajetória política destacando sua militância 
antes da chegada da AP ao município de Mauá até o momento de sua prisão em dezembro de 1970. 
25

 Nascido em 1952, na cidade de Mococa, estado de São Paulo, filho de Olivier Negri e Francisca Lopes Negri. 
Ele, junto com seus pais e irmãos, foram morar no Jardim Zaíra em 1958 onde está até hoje. Formado em 
Ciências Sociais, atualmente trabalha como diretor da Escola Estadual Iracema Crem, além de atuar como 
Presidente do Centro de Memória e Resistência do Povo de Mauá e Região. Em sua narrativa, destaca que 
antes da chegada da AP já havia uma organização e uma comunidade articulada. O senhor Olivier nos aponta 
que bairro já estava politicamente articulado. Em seu relato, nos aponta um “início de concentração política” 
junto a igreja católica. É preciso ressaltar também que em sua casa moraram vários seminaristas, o primeiro 
padre do bairro - Padre Praxedes – e também foi lá que abrigou Herbert José de Souza, o Betinho um dos 
líderes da AP. Contou-nos a respeito de sua militância até o momento de sua prisão. 
26

 Walfrides Praxedes, natural de Carlópolis no Paraná, primeiro padre do jardim Zaíra. Seus relatos de 
memória tiveram uma importância singular para a compreensão dos movimentos que aconteciam naquele 
bairro antes da chegada da AP. Em suas memórias, relata os motivos pelos quais tomou uma postura 
progressista frente a sua paróquia. A narração de Padre Praxedes, religioso, rememorou de forma delicada e ao 
mesmo tempo firme, as lembranças e reflexões ao tratar os motivos pelos quais tomou uma postura de “Padre 
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Desenrolando-se quase que simultaneamente a dimensão do objeto, a 

questão a ser abordada e os caminhos, somente após um longo percurso entre idas 

e vindas, depois de muitas reflexões para encontrar o tom da narrativa, finalmente o 

texto foi dividido da seguinte forma: 

No primeiro capítulo intitulado Experiências de Solidariedade, religião e 

política no Jardim Zaíra entre 1958 e 1968, procuramos compreender os 

movimentos sociais daquele bairro e o modo como os moradores se articulavam 

dentro do processo de urbanização iniciado em 1958. Abordamos aspectos como a 

solidariedade, política e a contribuição do padre que atuou junto aqueles moradores. 

Foi necessário um breve apanhado histórico a cerca das mudanças sofridas pela 

Igreja na década de 60, que possibilitaram a criação de ações humanizadas, bem 

como as memórias de Padre Praxedes sobre suas escolhas e atitudes tomadas 

naquele período. Numa perspectiva de organização social e política, apresentamos 

também, a forma como os moradores se articulavam e um marco histórico pertinente 

na construção daquele movimento social: a manifestação de 1º de maio de 1968. No 

qual moradores, juntamente com operários da grande São Paulo, tornaram-se 

protagonistas de um movimento de contestação frente aos industriais e ao governo 

Paulista, o que os colocou no cenário político nacional. 

O segundo capítulo trata da chegada de militantes da Ação Popular ao bairro. 

Procuramos apresentar um apanhado geral desse movimento desde sua origem, por 

meio de estudos realizados a respeito da AP, contando com a contribuição de 

fragmentos de textos do Documento Base 27 e de outros textos produzidos a partir 

de reuniões realizadas por eles. Em especial, procuramos elucidar o processo 

intitulado Integração à Produção que levou vários militantes da AP a se integrarem 

nas áreas de trabalho tanto, rural quanto urbana (operária), em especial, o que os 

levou ao Jardim Zaíra. Nesse capítulo, apresentamos o olhar dos dirigentes, por 

meio de documentos, sobre a importância do processo e do mesmo modo 

contraponho aos relatos das experiências vividas por quem participou da questão. 

Ainda, lançamos o olhar sobre a experiência da AP no Jardim Zaíra, especificamente 

                                                                                                                                                         
Operário” no Jardim Zaíra. Apresento a expressão “padre operário” entre aspas, pois apesar dele se intitular 
desta forma não encontramos registro de que ele tenha exercido outra profissão a não de pároco. 
27

Na reunião ocorreu em fevereiro de 1963, em Salvador, durante I Congresso da Ação Popular foi aprovado o 
Documento – Base, no qual expressava em sua introdução a marca do humanismo cristão e do socialismo 
revolucionário que seria o guia teórico do restante do documento. 
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a CB-22, analisando as razões de escolha dos moradores daquele bairro em militar 

na AP e não só junto a Igreja ou ao PCB. Posteriormente, apresento e analiso as 

ações concretas daqueles militantes por meio de depoimentos e analise de 

panfletos. 

No terceiro capítulo, procuramos analisar a queda daquele movimento com as 

prisões dos militantes, morte de um dos membros, a fuga de alguns integrantes e as 

reflexões de cada um a respeito das suas ações de luta no passado e presente. 

Onde procuro destacar a contribuição daquele movimento para outros que vieram 

posteriormente. 
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CAPÍTULO 1 

  

EXPERIÊNCIAS DE SOLIDARIEDADE, RELIGIÃO E POLÍTICA NO JARDIM 

ZAÍRA ENTRE 1958 E 1968 

 

“Quando minha família mudou aqui pra Mauá em 1958, nós mudamos 
diretamente aqui para o Jardim Zaíra. Nós viemos de uma cidade chamada 
Mococa, na divisa de Minas, interior de São Paulo”. Senhor Olivier

28
  

"Moro em Mauá desde 1960. Vim pra cá solteira, casei com José Carlos Da 
Silva, participei de vários movimentos, inclusive quando eu era solteira, eu 
já participava, quando eu vim de Botucatu. [...] Já participava de JOC, 
Juventude Operária Católica, é, depois Ação Católica, depois de casada 
Ação Católica. Dona Gilda

29
 

 

Senhor Olivier Negri Filho nasceu em 1952, na cidade de Mococa, estado de 

São Paulo, filho de Olivier Negri e Francisca Lopes Negri. Ele, junto com seus pais e 

irmãos, foi morar no Jardim Zaíra em 1958, onde está até hoje. Formado em 

Ciências Sociais, atualmente, trabalha como diretor da Escola Estadual Iracema 

Crem, além de atuar como Presidente do Centro de Memória e Resistência do Povo 

de Mauá e Região; Dona Gilda, nascida em 1942, na cidade de Botucatu, no estado 

de São Paulo, veio para Mauá em 1960. Atualmente, é aposentada, encontra-se 

viúva e mora com sua neta. Suas narrativas indicam o caráter da mobilidade de 

trabalhadores que ao final dos anos 50 e início dos anos 60 intensificaram-se com o 

movimento migratório para o ABC Paulista30 em busca de melhores condições de 

vida. Do mesmo modo, sinaliza para movimentos ligados à Igreja Católica que em 

meados do século XX estiveram presentes no cenário da região contribuindo para a 

sua formação. 

De acordo com os depoimentos do senhor Olivier, o município de Mauá 

chamava a atenção pelas indústrias de porcelana31. Essas juntamente com 

                                                 
28

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 11 de junho de 2011. 
29

 Gilda Fioravande – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 17 de maio de 2011. 
30

 O ABC Paulista corresponde a união dos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, 
posteriormente agregou-se a sigla para ABCDM, incluindo Diadema e Mauá. 
31

 Com a indústria do município voltada para o ramo da porcelana, este logo adquiriu o título de Capital 
Nacional da Porcelana. Segundo Ademir Medici em seu livro De Pilar a Mauá, a produção cresceu 
gradativamente a ponto de durante a década de 70, Mauá ter se tornado conhecida nacionalmente devido a 
quantidade e qualidade de seus produtos. O autor destaca, poucas peças restaram daquele período o que 
poderia comprovar o “talento de tantos funcionários que passaram por suas linhas de produção” (MEDICI, 
1986, p. 47). Medici (1986) também destaca a contribuição da Porcelana Real, demonstrando que Mauá era 
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curtumes e um comércio incipiente contribuíram para o crescimento da cidade e, do 

mesmo modo, para a atração de uma população de baixa renda, atraída pelos 

postos de trabalho. 

Várias outras famílias como as do senhor Olivier e de dona Gilda vieram e 

encontraram um município que crescia em termos populacionais, porém necessitava 

de mobilização para solucionar os problemas da falta de saneamento básico, 

sistema de transporte e saúde. 

Em 1958, teve inicio o processo de loteamento e urbanização do Jardim 

Zaíra32, bairro localizado a nordeste do município de Mauá, atualmente o maior e 

mais populoso bairro do município. De acordo com estudos realizados pela 

prefeitura, apresenta as maiores expressões de vulnerabilidade social, formado por 

moradores de baixo poder aquisitivo, devido ao fato dos terrenos serem baratos em 

comparação aos demais da cidade. O valor baixo daqueles terrenos deve-se a 

localização em área de relevo bastante acidentado33 e também pela distância da 

região central da cidade34.  

São para as experiências vividas por moradores daquele bairro que nossos 

olhares se voltam. Um entre tantos bairros do ABC Paulista, cujos “personagens”35 

desde sua chegada, ao final da década de 50, passaram a fazer parte da “cena” 

política.  Personagens estes que com o auxilio de padres e movimentos da Igreja 

Católica agiram frente ao poder público e, posteriormente, entre 1968 e 1970, com 

presença do movimento de esquerda intitulado Ação Popular (AP)36, uma 

organização de esquerda, oriunda de Minas Gerais que atuaram e irromperam 

                                                                                                                                                         
conhecida nacionalmente e também internacionalmente, pois na década de 50, esta fábrica exportava seus 
produtos para os Estados Unidos. 
32

 O Jardim Zaíra foi loteado a partir de 1950 por Chafik Mansur Sadek. O empresário de ascendência turca era 
dono da chácara localizada na parte norte do município. Conforme depoimento do senhor Olivier, Chafick 
Mansur doava tijolos, telhas e janelas como estratégia de venda dos terrenos – conforme entrevista com 
Olivier Negri Filho e dados da Prefeitura Municipal de Mauá. 
33

 A área do Jardim Zaíra é considerada pela prefeitura do município de Mauá como parte formada por morros 
altos e morros baixos. Como destacado no mapa do ANEXO A. 
34

 Ver mapa do ANEXO B. 
35

 Esse termo é usado por Eder Sader no livro Quando novos personagens entraram em cena para tratar para 
tratar das experiências lutas e resistências de trabalhadores da Grande São Paulo nas décadas de 70 e 80. No 
prefácio deste livro, Marilena Chauí ressalta a mudança do foco da análise do autor, o qual não se volta para as 
análises das “estruturas (econômicas. sociais e políticas),mas para as experiências populares”, colocando 
ênfase em “personagens” que antes não eram destacados pela história. Recuamos no tempo para afirmarmos 
que estes já faziam parte do cenário desde o final dos anos 50. 
36

 Ação Popular (AP) – surgiu em Minas Gerais em 1962, como uma organização de esquerda.  
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modelos tradicionais não só religiosos como também dos movimentos da esquerda 

na época. 

Diante disso, ao analisarmos separadamente, os movimentos sociais do 

Jardim Zaíra e a Ação Popular, ambos têm relevante contribuição histórica. Porém, é 

preciso ressaltar o desenvolvimento político dos dois ao final da década de 60 e 

início de 1970 foi entrelaçado, e desse entrelaçar intensificou-se o perfil combativo 

da região, do mesmo modo, possibilitou uma reorientação política dos membros 

daquela organização. 

 Dessa forma, optamos num primeiro momento por apresentar as 

características sociais daquele local entre o final dos anos 50 e durante os anos 60, 

que possibilitaram o engajamento de alguns moradores num movimento como a AP 

de resistência frente à Ditadura. 

Logo, identificamos os movimentos sociais do Jardim Zaíra entre o final dos 

anos 50, como uma trama vários fios se entrecruzam, pessoas de origens e de 

realidades tão distintas, além da compreensão da influência de diversas ideologias37 

em sua maioria de esquerda, como as do Partido Comunista Brasileiro (PCB)38. 

                                                 
37

 O termo ideologia restringe ao conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre um termo passível de 
discussão Pode ser identificado como conjunto de ideias e valores que podem ser alterados ou defendidos na 
política existente, possuindo a função de orientar comportamentos políticos coletivos (STOPPINO, 2000. 
p.588). 
38

 Marcelo Ridenti em seu livro O fantasma da Revolução Brasileira, analisa os movimentos da esquerda 
naquele período e indica uma época em que estavam muito próximas classes tão distintas, destacando 
também a atuação do PCB nesse processo: “Alguns partidos e movimentos de esquerda atuavam 
expressivamente no cenário político brasileiro no início dos anos 60. Predominava o Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), que embora ilegal, viveu seu apogeu naquele período, quando contou com muitas adesões e 
suas ideias influenciavam a luta política e sindical, até mesmo as diretrizes do próprio governo federal naquela 
década. As propostas do PCB, que poderiam ser chamadas de nacionais reformistas, influenciaram vários 
setores sociais, mesmo os que não militavam no Partido. De acordo com o partido, buscava-se realizar a 
“revolução burguesa” no Brasil, pois a sociedade brasileira ainda apresentaria características feudais, ou 
semifeudais, no campo, entravando desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Os setores feudais 
dominantes contariam com um forte aliado para manter o atraso relativo da economia, o imperialismo, a quem 
não interessaria o desenvolvimento autônomo da nação brasileira. Desta forma, a grande tarefa dos 
comunistas seria juntar suas forças às da burguesia nacional e de outros setores progressistas para levar a cabo 
a revolução democrático-burguesa no Brasil, etapa necessária para a emancipação da classe trabalhadora. Esse 
raciocínio está desenvolvido, por exemplo, na Revolução Política do V congresso do PCB, de 1960”. (p.9-42) 
(RIDENTI, 1993, p.25).Ao apresentar uma citação do V Congresso do PCB podemos perceber as formas de 
pensar daquela organização na qual acreditava que para o Brasil sair da situação feudal em que se encontrava 
era necessário uma “revolução burguesa” através da união entre a burguesia nacional e outros setores. Desta 
forma o Partido Comunista seria o responsável por essa junção de forças, capaz de “emancipar a classe 
trabalhadora”. Deste modo para que a revolução ocorresse deveria contar com o proletariado e este deveria 
estar preparado. No caso do Jardim Zaíra a atuação dos membros do PCB estava atrelado a conversas entre 
vizinhos, operários, membros da Igreja. Num processo de conscientização e formação dos jovens contra os 
abusos do Imperialismo. A partir disso compreendemos os primeiros movimentos sociais no Jardim Zaíra, o 



35 

 

 

 

  

Dona Maria Julia natural de Itacarambí, estado de Minas Gerais, onde nasceu 

em 14 de setembro de 1951, mora no desde 1960, fez parte da AP e nos contou que 

seu pai, José Joaquim de Oliveira – o seu Jota – antes de vir para o Jardim Zaíra em 

1963, já participava de grupos do PCB em Barretos, cidade do interior de São Paulo, 

e quando chegou a Mauá sua atuação se intensificou junto ao operariado local. 

Contou-nos também o empréstimo de seus livros sobre o comunismo para os jovens 

do bairro, com propósito de formação política daquelas pessoas, do mesmo modo 

atuava junto aos operários para reivindicar melhores condições de trabalho e de 

salário. 

O senhor Olivier, foi um desses jovens, recebeu livros e formação do “PCzão” 

como costuma se referir ao Partido Comunista. Em seus relatos, relembrou que: 

 

Tinha um grupo de senhores aqui do partido Comunista, seu Augusto, o 
Alcides de Paula. Era um grupo grande de senhores que era tudo ligado ao 
Partido Comunista Brasileiro. E esse pessoal era muito preocupado com a 
formação ideológica. Eles eram muito preocupados em ler. Eu até costumo 
brincar com as minhas filhas que, com a idade delas, já tinha lido o 
Manifesto do Partido Comunista umas duas ou três vezes. O José Joaquim 
de Oliveira

39
, que tem até uma praça bem na entrada do bairro com o nome 

dele, era militante do PCzão e dava os livros para a gente ler.
40

 

 

Por meio da análise de suas entrevistas, identificamos o processo de 

formação ideológica organizado por militantes do PCB e como esta era uma 

estratégia comum do Partido naquele local. O senhor Olivier nos conta, aos 16 anos 

já havia lido o Manifesto Comunista41, após o senhor José Joaquim o sabatinava a 

respeito, do mesmo modo, fazia com outros jovens da região. O processo de 

formação é também o de preparação para a militância e construção de uma 

consciência de luta de classes42 diante das desigualdades sociais tão latentes e 

duramente percebidas no bairro operário. 

                                                                                                                                                         
qual recebeu influências ideológicas desse partido através de operários como o pai de dona Maria Julia , uma 
das entrevistadas para essa pesquisa. 
39

 José Joaquim de Oliveira, pai da entrevistada Maria Julia, participava do PCB quando morava em Barretos 
continuou militando no Jardim Zaíra após 1963. 
40

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo  em 11 de junho de 2011. 
41

 Manifesto Comunista escrito pelos teóricos fundadores do Socialismo Científico Karl Marx e Friedrich Engels 
42

 Por classe iremos utilizar o conceito utilizado por Thompson ao afirmar que: “*...+ quando alguns homens, 
como resultado das experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 
interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem dos seus. A experiência de classe é 
determinada, em grande medida, pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram 
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Durante o Governo de João Goulart43, a ideologia da esquerda esteve 

presente não apenas nas periferias. Seus membros participaram do governo e viram 

nesse a possibilidade efetiva de libertação nacional frente às amarras do 

imperialismo que assolava o país. 

 Após a posse de João Goulart, as ideias da esquerda pareciam encontrar 

eco junto ao governo. Sobre isso, o sociólogo Hebert José de Souza, o Betinho – um 

dos fundadores da Ação Popular e dirigente da organização no Jardim Zaíra entre 

1968 e 1970, em entrevista transcrita para o livro Os caminhos da Democracia, 

comenta: 

 

No período do Jango muita gente participou do governo. Eu mesmo fui 
assessor do Ministro da Educação: Paulo Tarso

44
, que era ministro, Paulo 

Freire
45

, métodos de alfabetização em massa, e nós, a UNE
46

, o CPC
47

, 
todo mundo entrou nessa achando que nós podíamos (cf: JUNQUEIRA, 
2009, p. 51). 

 
Betinho descreve o momento da história brasileira na qual o governo contou 

com a colaboração de representantes da esquerda, da mesma forma, seus 

colaboradores acreditavam que poderiam mesmo fazer a diferença.   

Outra participação de destaque nesse panorama foi Leonel Brizola, “principal 

expoente das forças ditas nacionalistas de esquerda”. Via rádio para todo o território 

nacional, difundia propostas de “reformas sociais de base”, mesmo que fossem 

colocadas em prática “na marra”. 

 A “utopia”48da esquerda de unir os brasileiros numa perspectiva de igualdade 

e de direitos contra a exploração imperialista era bem aceita pelos moradores do 

Jardim Zaíra, porém a ideia de isso ser feito “na marra”, numa ação revolucionária a 

um curto prazo, por meio da violência, não agradava a todos. Além disso, outras 

                                                                                                                                                         
involuntariamente. A consciência de classe é a forma como as experiências são tratadas em termos culturais: 
encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais” (THOMPSON, 1989. p. 10). 
43

 João Goulart governou o Brasil entre os anos de 1961 e 1964. 
44

 Paulo Tarso Santos ligou-se inicialmente ao PDC – Partido da Democracia Cristã. Foi Ministro da Educação e 
Cultura (de junho a outubro de 1963) no governo de João Goulart. Seus direitos políticos foram cassados pela 
Ditadura Militar em abril de 1964. Foi preso e depois exilou-se no Chile e nos Estados Unidos- Caminhos da 
Democracia. 
45

 Advogado e educador pernambucano assumiu a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização, do 
MEC, a convite do ministro Paulo de Tarso. 
46

 União Nacional dos Estudantes. 
47

 Centro Popular de Cultura, da União Nacional dos Estudantes, criado em 1961. 
48

 Entendemos como utopia um sonho, como ato de idealizar não apenas um lugar, mas uma vida, um futuro. 
Numa perspectiva de igualdade entre os povos. 
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formas de agir por via pacífica se destacavam no bairro. Exemplos disso foram às 

ações da Igreja Católica49 e, posteriormente, a AP50 - um movimento revolucionário 

ímpar, capaz de unir tanto os ideais comunistas quanto os cristãos. 

Para compreendermos o panorama social na qual o Jardim Zaíra estava 

inserido, é preciso destacar que o Brasil após a Segunda Guerra Mundial situava-se 

em meio aos conflitos da Guerra Fria51. As esquerdas apresentavam possibilidade 

de a sociedade seguir a política socialista, porém, a Revolução Cubana em 195952 

levou o Brasil a intensificar a propaganda anticomunista53 tanto por parte das Forças 

Militares, bem como da burguesia industrial e da Igreja Católica.  

  Ainda sob a perspectiva de Dreifuss com a qual concordamos, a Igreja 

também se tornou campo de batalha ideológica durante o Governo de João Goulart, 

por tratar-se de um dos mais influentes canais de doutrinação. Segundo o autor, “ao 

final da década de 50 e início dos anos 60, o esforço para a mudança social 

permeou o clero e conflitos societários eram retratados nas clivagens ideológicas 

                                                 
49

 Tratamos da Igreja Católica não como uma “instituição monolítica” e coesa, mas sim uma instituição 
permeada de conflitos. Diante disso os resultados dessas tensões possibilitaram a criação de diferentes 
concepções da “missão, da vivência da fé e do evangelho do papel da igreja na sociedade” influenciando ações 
concretas junto à população. 
50

 Sobre a AP, esta surgiu em 1962, porém seus representantes só chegaram ao Jardim Zaíra em 1968. Tratava-
se de um movimento de “organização autônoma implantada principalmente no movimento estudantil”. 
Defendiam “uma política que não fosse capitalista nem comunista, inspirada no humanismo cristão” e mesclou 
as influências da “revolução Cubana” sendo que a partir de 1968 passou a ser influenciada pelos ideais 
maoístas. 
51

 A Guerra Fria teve início após a segunda Guerra Mundial e representou um conflito entre os Estados Unidos 
e a União Soviética na qual disputavam a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A União Soviética 
possuía o sistema socialista de economia planificada e partido único (Partido Comunista) enquanto os Estados 
Unidos defendiam o sistema capitalista baseado na economia de mercado. 
52

 A Revolução Cubana ocorreu em 1º de janeiro de 1959, na qual os revolucionários tiraram do poder o ditador 
Fulgêncio Batista, o governo revolucionário de Fidel castro “encaminhou para medidas nacionalistas e anti-
imperialistas, porém houve a ruptura processo consumado com a transformação do regime castrista num 
regime marxista-leninista”. Após esse fato a propaganda anticomunista por parte dos Estados Unidos se 
intensificou (MOTTA, 2004, p.231). 
53

 Percebemos a implantação da ideologia anticomunista sob a ótica de René Armand Dreiffus em 1964 A 
Conquista do Estado (Ação Política, Poder e Golpe de Classe) na qual ele afirma que a “conquista do poder 
político pela elite orgânica [...] tentou levar adiante uma campanha para dominar o sistema tanto em termos 
políticos, quanto ideológicos. A quebra da convergência de classe vigente e a ruptura da forma populista ( João 
Goulart) de dominação foram alcançadas pelo bloco de poder multinacional e associado através do exercício de 
sua influência em todos os níveis políticos.” Para essa influência em todos os níveis ele apresenta o poder do 
complexo IPES/IBAD utilizado pela elite como meio de “harmonizar sua predominância no campo econômico 
com sua autoridade política e sua influência no aparelho do Estado” através da ideologia, unindo o 
desenvolvimento capitalista com a ideia de Segurança Nacional. A ação do IPES/ IBADE teve êxito em “esvaziar 
o apoio homogêneo ao executivo e foi capaz de estimular uma reação generalizada contra o bloco nacional-
reformista” o que mais tarde em 1 de abril de 1964 obteve “ êxito em levar a intervenção das Forças Armadas 
contra o ‘caos’ a corrupção populista e a ameaça comunista” portanto propiciou o “ exigido raciocínio 
estratégico para o golpe” que tirou Goulart do poder (DREIFUSS, 1981,pp 229-259). 
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mais recentemente formatadas” Diante disso, novas percepções e posicionamentos 

como as de Frei Tomás Cadonell, dominicano francês, e o padre Henrique de Lima 

Vaz, começavam a desafiar figuras de centro como Dom Elder Câmara e Dom 

Eugênio Salles, Bispo de Natal (DREUFUSS, 1991).  

O estilo reformista era posto em prática por meio de organizações populares o 

que passou a representar um órgão capaz de atingir as classes médias, entre eles 

os estudantes, os intelectuais, os movimentos femininos, bem como, os camponeses 

e trabalhadores urbanos. 

Se por um lado, havia uma igreja conservadora influenciada pelo complexo 

IPES/IBADE que tinham por objetivo incorporar o maior número de intelectuais 

católicos com o intuito de relacionar a “solidariedade Social-Cristã à visão 

modernizante-conservadora da elite orgânica” de caráter anticomunista, por outro 

lado, crescia o número de clérigos com uma visão mais reformista. 

O programa Aliança para o Progresso54, criado em 1961, pelo governo norte-

americano visava aprofundar a propaganda anticomunista utilizando ajuda financeira 

às nações latino-americanas em desenvolvimento, como por exemplo, o Brasil. 

Tratava-se de criar um meio para afastar a América Latina das propostas socialistas. 

Em nosso país, durante o governo de Goulart a propaganda anticomunista se 

intensificou. Veiculada pelas elites e Forças Armadas, tinha por objetivo atingir todos 

os setores da sociedade e colocar os membros do Partido Comunista na condição 

de inimigo da pátria e de subversivo55. O “rádio era um poderoso meio de 

doutrinação geral e um valioso foco para se montar ações efetivas contra o 

Executivo”. As estações de rádio empreendiam constantes ataques à esquerda e ao 

trabalhismo, o que ocorreu até o Golpe de abril de 1964 (DREUFUSS, 1981). 

Nessa mesma perspectiva, a Igreja Católica Brasileira e Latino-Americana 

passavam por mudanças, desde 1935 com a implementação da Ação Católica56. 

                                                 
54

 Aliança para o Progresso foi um programa dos Estados Unidos da América, que esteve em vigor entre 1961 e 
1970, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico através da colaboração financeira e técnica 
em toda a América Latina a fim de não deixar aparecer outro país com tendências aos ideais comunistas. 
Baseado na Doutrina Truman e no Plano Marshall, o IPES e o IBAD se dedicaram em propor, por exemplo, algo 
distinto da Reforma Agrária proposta pela Liga Camponesa ou pelo governo de Goulart. 
55

Segundo Dreifuss  (1981) as publicações do IPES iam para o grande público, promoviam a Aliança para o 
Progresso e serviam a dois objetivos: “proporcionar ao grande público uma mensagem” que favorecesse a 
“modernização” do regime e por outro lado deveria ser bastante restrita, capaz de “indispor o público contra o 
socialismo, o comunismo e o nacional-reformismo.” 
56

 Fundada no Brasil em 1935 por D. Sebastião Leme. 
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O Papa João XXIII por meio da Mater et Magistra57  aceitou  o convívio de 

diferentes formas de pensamento dentro da Igreja, possibilitando assim, o diálogo 

entre católicos e não católicos. Determinou o Bem Comum como as justas condições 

sociais capazes de permitir o desenvolvimento integral do ser humano. Sob a 

iniciativa desse Papa e continuidade de seu trabalho por Paulo VI, ocorreu o 

Concílio do Vaticano II (1962-1965), o qual elaborou documentos a respeito da 

Doutrina Social. Esses documentos diziam respeito à “solidariedade universal”, a 

“Liberdade religiosa”, do mesmo modo, tratava da “consciência dos problemas 

temporais” diante dos quais a Igreja deveria agir. (ANTNCICH e SANS, 1986, p. 65) 

Sob a orientação dos documentos elaborados no Concílio do Vaticano II, 

surgiram as práticas na América Latina de alguns padres, os mesmos passaram a se 

envolver contra as diferenças sociais e a miséria. De fato, o olhar e o espírito 

combativo de muitos clérigos, foram determinantes para esse envolvimento. Do 

mesmo modo, como já foi mencionado anteriormente, havia em outros setores da 

Igreja, uma ala tradicional que permanecia inerte às necessidades da população.  

Um panfleto distribuído pela Diocese de Santo André, na qual Mauá e o 

Jardim Zaíra faziam parte, encontrado no processo 703/72 e tratado como prova 

criminal chamava-se Bom Dia58 e trazia como título O JOVEM TRABALHADOR 

VALE MAIS QUE TUDO. Esse panfleto foi redigido por Carlos A. Carvalho59 

distribuído em outubro de 1967, demonstra a ideologia e as ações que deveriam ser 

postas em prática pelos fiéis.  Não significa que todos os católicos compactuavam 

com essa ideia expressa no panfleto, contudo, ele demonstra, além de uma nova 

visão a respeito dos menos desfavorecidos, havia também o receio do avanço 

comunista. 

Nas primeiras linhas do texto, o autor pretende levar o leitor a refletir a cerca 

da realidade brasileira apresentando dados e afirmam que 50 milhões de brasileiros 

cresciam sem alimentação básica, mais da metade da população de nosso país era 

composta por analfabetos, tratava também as situações dos trabalhadores rurais e 

                                                 
57

 Carta do Papa João XXIII sobre a evolução das questões socais a luz da doutrina cristã. O IPES também 
preparou um material sobre esta carta, no qual foi amplamente divulgado à população. DREIFUSS (1981, 
p.236). 
58

 Produzido pelo Órgão Informativo da Federação das C.C.M.M. (Conselho das Congregações Masculinas) da 
Diocese de Santo André. Segue imagem no ANEXO C e D. 
59

 Não encontramos documentos que nos apontem sobre quem foi Carlos A. Carvalho, porém consideramos 
que não se tratava de um clérigo e sim de um membro da Congregação Mariana Masculina. 
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urbanos que não recebiam salário suficiente, além dos problemas de falta de 

moradia e o desemprego. Esse texto apresentava como causas dos problemas o 

“Capitalismo Liberal”, os “brasileiros sem consciência, sem patriotismo”, o 

“imperialismo internacional”, além da “incompetência ou comodismo” dos 

governantes, segundo ele “retardava o desenvolvimento econômico”. 

O texto traz ainda questionamentos sobre qual deveria ser atuação dos fiéis 

para a solução desses problemas. Segundo Carvalho, o apelo do Papa João XXIII a 

respeito da Doutrina Social da Igreja por meio de cursos em todos os seminários e 

em todas as escolas, além de programas de instrução religiosa das paróquias e das 

associações do Apostolado leigo seriam capazes de ensinar o cristão a atuar no 

campo social, significaria uma educação por meio da prática. Além disso, aponta a 

contribuição de Paulo VI no Concílio do Vaticano, pois ressaltou a renovação da 

consciência e ação, com o objetivo de ajudar nas questões da fome, miséria, 

doenças endêmicas, ignorância e a urgência de uma ação solidária. 

Como meio de estimular as ações cristãs, a omissão dos católicos é a causa 

da injustiça de muitos. E aponta para a prudência como uma atitude pouco 

evangélica, em seguida cita, como exemplo contrário a isso, as ações de Jesus 

Cristo e seu amor ao próximo. 

Carvalho ainda questiona o que cada um tem feito de concreto, ressaltando 

ações que dizem respeito não ao cristão em particular, mas aos operários, 

questionando a respeito das ações dentro das fábricas, como a busca por aumentos 

salariais, o repúdio aos trabalhadores pelegos, a valorização do voto e de maneira 

mais ampla a busca pela solução dos problemas nacionais. 

Na analise desse panfleto, é possível perceber, havia uma ala da Igreja 

Católica que procurava se aproximar do povo e de seus problemas sociais, 

incentivando os trabalhadores a assumirem posturas de engajamento político e de 

combatividade, aproximando-se das características da Ação Católica Operária. 

Ainda nesse folheto, encontramos outro canal de comunicação entre os 

dirigentes da Congregação e os fiéis. No rodapé, traz o título ATENÇÃO e faz a 
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propaganda do programa de rádio da Federação das C.C.M.M. que todos os 

domingos iam ao ar das 12h00min às 12h30min na Rádio Independência60. 

Em um segundo panfleto produzido pela Congregação C.C.M.M. às questões 

internas de distribuição de material para os Congregados são tratadas, além de 

incentivar a reflexão com trechos bíblicos relacionados à meditação sobre a morte, 

as súplicas de mudança de cada um antes de morrer e apresenta ainda uma 

reflexão sobre “ação”, em que, mais uma vez, apresenta propostas concretas de 

solidariedade e prática cristã em prol de melhores condições de vida não só para si, 

mas para quem estivesse necessitado. 

Ainda, nesse segundo panfleto chama atenção, apesar de estar escrito no 

rodapé da página, um texto cujo título é “Não se aborreça ao ler isso”. Previamente 

selecionado, provavelmente, pelos órgãos de repressão, traz uma relação entre o 

cristão francês e o brasileiro, apontando para o perigo do avanço comunista tanto na 

França quanto no Brasil. Traz a seguinte citação: 

 

O material abaixo publicado foi extraído do material comunista francês “Paz 
e Liberdade”. Segundo algarismos publicados no “Observador Romano”, de 
4 de março de 1966, tomamos conhecimento de que 86% do povo francês é 
batizado na igreja católica, 10% vai a missa aos domingos, e 15% cumpre o 
dever pascal. Apesar de o artigo transcrito abaixo dirigir-se aos católicos 
franceses, ele bem se aplica aos brasileiros também.

61
 

 

O autor ao utilizar o título “Não se aborreça a lei isto” demonstra o objetivo de 

levar os cristãos e refletir sobre suas ações, desconsiderar a diferença de 

nacionalidade e observar o que para a Igreja consistia no perigo do avanço 

comunista. 

O responsável apresenta o trecho, segundo ele, foi extraído do Jornal 

Francês: “O Evangelho Cristão é uma arma muito mais poderosa para a renovação 

da sociedade do que a nossa visão marxista do mundo; todavia, seremos nós, 

comunistas, que conquistaremos você no final”. 

Apesar de apresentar as ideias cristãs como uma “arma muito mais 

poderosa”, a ameaça comunista se evidencia e dá o tom ao logo do texto: 

                                                 
60

 Operando na frequência 1530 kHz AM, de 1957 a 1970 ela foi  chamada de Rádio Independência, depois de 
1970 a 1993 passou a se chamar  Rádio Diário do Grande ABC e de 1993 até os dias atuais recebe o nome de  
Rádio Universo, onde são irradiados cultos e pregações evangélicas. 
61

 Panfleto produzido pelo C.C.M.M. 
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Somos somente um punhado, porém vocês cristãos, são milhões. Pensem 
na História de Gedeão e de seus trezentos companheiros, e vocês 
compreenderão porque estamos com a razão. Nós, comunistas, não 
jogamos com palavras. Somos realistas; e porque estamos determinados a 
alcançar vossos objetivos. Sabemos também como prover os meios. De 
nossos salários, conservamos apenas o que é absolutamente necessário e 
cedemos o resto para fins de propaganda; devotamos igualmente nosso 
tempo ocioso para servir ao Partido. Contudo, vocês dão somente um pouco 
de tempo, e chorosamente algum dinheiro para a propagação do 
Evangelho. Como pode alguém acreditar no valor todo eminente do 
Evangelho de Cristo, se vocês o praticam negligentemente, se vocês 
sacrificam somente um pouco de vosso tempo e dinheiro e esforço para 
aquele fim?

62
 

 

Não se tratava apenas de uma comparação entre cristãos e comunistas 

franceses, pois ao apresentar esse material em um panfleto que seria distribuído aos 

congregados da Diocese de Santo André, pretendia-se despertar a consciência a 

respeito dos acontecimentos. Dessa forma, pretendia-se cobrar uma postura mais 

participativa e de doação de tempo e dinheiro. 

Por fim, o texto apresenta uma ênfase da ameaça comunista, ao afirmar. 

 
“Para nós, comunistas, a visão religiosa sobre a vida é inteiramente 
inaceitável e nunca cessaremos de combatê-la com as armas ideológicas. 
Acreditem, seremos nós, comunistas, que ganharemos, porque acreditamos 
em nossas vidas, a fim de que a justiça social possa triunfar, porém, vocês, 
cristãos, estão com medo de sujar as mãos”.

63
 

 

Ao assegurar “nunca cessaremos de combatê-los com as armas ideológicas” 

pretendia-se apontar para o caminho que o cristão deveria trilhar, pois a ideia de 

ameaça comunista se fazia presente e também porque a justiça social era objetivo 

cristão, porém seus meios para alcançá-los eram associados à fé, diferente dos 

marxistas. 

Após a citação do jornal francês, o autor questiona “Você está incluído entre 

esse tipo de cristão, ou já entendeu a mensagem de amor evangélica?”. A 

mensagem de amor trata-se de uma ação em prol da justiça social, mas também a 

ideia de agir por meio da atuação dos leigos a fim de impedir a ampliação dos ideais 

comunistas. É preciso observar, não significa que todos os católicos compactuavam 

com essa ideia expressa no panfleto, contudo ele demonstra, além de uma nova 
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   Panfleto produzido pelo C.C.M.M. 
63

   Idem. 
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visão a respeito dos menos desfavorecidos, havia também o receio do avanço 

comunista. 

Não só na diocese de Santo André, encontramos esse tipo de ação. No 

Brasil, na década de 60 a Ação Católica, passou a ser incentivada por Dom Hélder 

Câmara, em Pernambuco, e Dom Eugênio Sales, no Rio Grande do Norte. 

 Maria Blassioli de Morais (2003) definiu da seguinte forma o movimento 

católico: 

 
Foi oficializado em 1935, mas mesmo antes de sua oficialização, estavam 
em ação no Brasil alguns núcleos da Juventude Feminina Católica (JFC) e 
em menos número, estava presente também a Juventude Católica Brasileira 
que reunia os rapazes com idade entre 14 e 30 anos. Para os adultos, os 
maiores de trinta anos e os casados de qualquer idade, havia os Homens 
da Ação Católica (HAC) e a Liga das senhoras Católica (LFAC). O estatuto 
da ACB inspirado na Ação Católica Italiana ainda subdividia a Juventude 
Católica em Juventude Operária Católica (JOC), Juventude Estudantil 
Católica(JOC) (MORAIS 2003,p.14). 

 

Essas ações visavam integrar os cristãos numa perspectiva terrena, a 

princípio, na década de 50, eram como colaboração se intensificaram nas décadas 

de 1960 e 1970, empreendendo uma luta pelos pobres. Segundo Morais, “operários, 

trabalhadores rurais, estudantes e universitários católicos encontram espaço para 

atuar sobre seus problemas.” Fica claro, por meio das subdivisões que atingiriam um 

maior número de fiéis nos diferentes setores da sociedade, do mesmo modo, 

segundo ela, iria mantê-los distantes das possíveis revoluções comunistas 

(MORAIS, 2003, p. 2). 

A Diocese de Santo André, na qual Mauá estava subordinada, foi criada em 

1954. Sobre isso, Heloisa Helena T. S. Martins (1994) em seu livro Igreja e 

movimento operário no ABC, nos aponta para o fato. 

 

Depois de uma campanha realizada na região dirigida por uma comissão 
integrada pelos prefeitos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, 
pelos presidentes das três câmaras municipais e presidida pelo vigário da 
Paróquia do Carmo, padre José Bibiano. Um dos principais argumentos 
para a criação da diocese era que a região contava com 3200.000 
habitantes e já existiam doze paróquias. [...] A comissão em oficio enviado 
ao cardeal-arcebispo, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota oferecia 
condições para alojar a diocese [...] no mesmo documento que criava a 
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nova diocese nomeava, também o novo bispo: D. Jorge Marcos de 
Oliveira

64
 (MARTINS, H. 1994, p.61). 

 

De fato a região do ABC contava com um grande número de habitantes, 

contudo a influência do comunismo na região foi apontada como fator preponderante 

para o envio de um bispo. Nas palavras de D. Jorge, transcritas por Martins, H. 

(1994), ele afirma “na ideia da Igreja (o ABC) era foco do comunismo corrupto, do 

comunismo ameaçador” e ao chegar à região percebeu “os sindicatos eram todos 

comunistas” (MARTINS, H. 1994, p.63). Em sua fala, fica claro, o propósito da Igreja 

de combater o Comunismo e trazer os fiéis para a doutrina cristã. Por outro lado, o 

perfil de D. Jorge ao atuar junto aos trabalhadores demonstra que não se tratava 

apenas de atuar contra o crescente comunismo, mas apresentar perspectivas 

capazes de unir o povo e melhorar suas condições de vida e de trabalho.  

Ao final dos anos 50 e principalmente na década de 60, D. Jorge mostrava-se 

inserido no cenário político e social do ABC, articulava-se aos problemas locais de 

luta do operariado. Do mesmo modo a Ação Católica incentivava o leigo a participar 

das organizações de classe e o Bispo estava à frente como um líder operário. A 

postura do clérigo provocou a reação dos empresários locais que o chamavam de 

comunista. 

Incentivados pelo bispo e por padres em várias dioceses do ABC, muitos 

operários e universitários desempenharam um papel fundamental nesse processo de 

engajamento na Ação Católica, como por exemplo, os que fizeram parte da 

Juventude Operária Católica (JOC), da Juventude Universitária Católica (JUC) e da 

Ação Católica Operária (ACO). Muitos desses, posteriormente integraram-se a Ação 

Popular (AP). Essa proposta anticomunista do trabalho da Ação Católica prendia o 

militante pela fé e, ao longo do tempo, o mesmo iria adiquirindo uma consciência 
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 D. Jorge Marcos de Oliveira, carioca, tinha 38 anos quando veio para a diocese de Santo André, em 12 de 
setembro de 1954. Iniciou na região um trabalho pastoral que se estendeu até 1975. Ainda no seminário 
estudou a Doutrina Social da Igreja, leu Stuart Mull, Adam Smith, os fisiocratas e Karl Marx. Segundo Martins D. 
Jorge passou a perceber o homem, não como elemento que simplesmente produz por necessidade de um 
salário para sobreviver, mas passou a enxergar um homem que tinha direito a todas as exigências e dignidade 
humanas. Esta forma de ver foi posta em prática nos anos em que foi Bispo na Diocese de Santo André, onde 
passou a lutar pelos direitos dos trabalhadores. Suas ações eram consideradas comunistas por empresários da 
região e por isso recebeu o título de Bispo Vermelho- (Martins, 1994). Porém é preciso ressaltar que suas ações 
demonstram que ele fazia parte de uma ala da Igreja reformista e que não era comunista. 
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crítica e o levava a perceber as contradições e limitações do sistema e da própria 

igreja. Dava-se então, o rompimento com a Igreja tradicional.  

 

1.1 – JARDIM ZAÍRA – SOLIDARIEDADE E AÇÃO CATÓLICA 

 

É sob um panorama de efervescência econômica, política e religiosa que os 

moradores do Jardim Zaíra passaram a se articular para enfrentar as agruras do dia-

a-dia num dos bairros mais pobres do município. Sobre isso Padre Walfrides 

Praxedes, natural de Carlópolis no Paraná, primeiro padre do Jardim Zaíra relembra 

em 1963, mesmo sem condições adequadas havia muitos migrantes chegando ao 

bairro: “Eu sentia muito a situação daquele povo. Aquele povo ali naquela época 

eram os primeiros que tinham vindo de Pernambuco, da Bahia, tinha muito 

pernambucano, muito baiano65”. 

O grupo de moradores recém-chegados, em sua maioria, oriundos do 

nordeste do país, como relata Padre Praxedes, tinham necessidades comuns, 

carências de bens materiais necessários a sua sobrevivência, bem como ações 

simbólicas por meio das quais se reconheciam e reconheciam sua dignidade.  

Por intermédio dos relatos e das memórias compartilhadas, podemos 

destacar as décadas de 60 e 70, pois havia uma quantidade expressiva de 

migrantes naquela região. As pessoas tiveram de se adaptar a um novo modo de 

vida, diferente daquele a que estavam habituados.  Seu lugar de origem já não 

possibilitava mais condições de sobrevivência devido à falta de emprego ou ao 

processo latifundiário. Nesse panorama adaptaram-se a vida no bairro operário, 

construíram estratégias de solidariedade, centralizadas em particular pela Ação 

Católica o que possibilitou uma representatividade maior diante do poder público, 

para reivindicar condições básicas de sobrevivência. 

 Os relatos do senhor Olivier Negri Filho contribuem para traçarmos o 

panorama da chegada da igreja católica ao bairro em meio ao processo de 

urbanização. Ele nos conta que sua família veio de Mococa, interior de São Paulo 

para Mauá em 29 de junho de 1958, mais precisamente para o Jardim Zaíra. Na 

época, o Jardim Zaíra estava no processo de urbanização e não havia infraestrutura, 
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 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
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nem escolas. A região abrigada algumas olarias e carvoarias devido ao solo e as 

plantações de eucalipto. Segundo ele, Olivier, seu pai, começou a discutir com 

alguns amigos do bairro a necessidade de melhorar as condições de vida. 

 Em 1962, moradores, pela necessidade daquele bairro, fundaram a 

Sociedade Amigos de Bairro (SABAJAZAC). As reuniões na associação, além de 

reivindicar infraestrutura para a região, algumas famílias desejavam a construção de 

uma paróquia como relembra o senhor Olivier66:  

 

[...] Eles reivindicaram do bispo, que na época era Dom Jorge Marcos de 
Oliveira a criação de uma paróquia aqui no bairro. Um bairro muito carente e 
precisava de uma presença mais... digamos assim, mais frequente por parte 
da igreja e criando a paróquia isso seria melhor. O bispo concordou. [...] O 
pessoal começou a reivindicar que viesse um padre aqui para o bairro [...] 
então de tanto insistir o bispo concordou [...]

67
. 

  

A diocese mais próxima ficava em Santo André e o bispo Dom Jorge Marcos 

de Oliveira atendeu ao pedido dos moradores enviando para lá um padre, 

simultaneamente, trabalharia em outras paróquias da cidade. Após reclamações, o 

clérigo não conseguia atender satisfatoriamente várias paróquias, o bispo enviou 

Padre Praxedes68 para trabalhar somente no Zaíra, ele mesmo relembra o momento 

em que chegou ao jardim Zaíra: 

 

[...] Fui bem recebido ali na entrada, naquela pontinha. A coisa mais 
engraçada, que eu rio até hoje. Aquela bandinha ali naquela avenida ali! 
Bandinha aquelas de roça, tocando e eu lá no meio daquele povo (risos). A 
coisa mais engraçada! O prefeito me saudou lá na ponte e o fato é que 
fomos lá naquele descampado onde era só um descampado, um banhado, 
um banhadão, era o lugar que era o terreno da igreja. Fazia água a 50 
centímetros, menos de 50 centímetros já tinha água, era um brejão. Era 
terrível aquilo lá! E não tinha nada, tinha uma coberturinha assim pequena 
onde eu rezava a missa em baixo daquilo lá. Não tinha porta, não tinha 
nada [...]

69
. 
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 Nesse caso percebemos o que autores como Eder Sader (1988) considera como movimento social que visa 
conquistas imediatas e reivindicativas, o que iria mudar uma década mais tarde, pois segundo ele os 
movimentos sociais a partir da década de 70 apontavam para novos personagens e novas formas de 
reivindicar, como o movimento de mulheres cujas reivindicações estariam dentro das concepções do Estado e 
não iriam mais propor a superação deste. 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em  11 de junho de 2011. 
68

 Walfrides Praxedes nos contou que durante o seminário foi formado numa juventude muito engajada, 
dentro do movimento estudantil que apesar de não participar deste movimento apoiava plenamente. 
69

 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
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Hoje, relembra com risos uma situação de mudança na qual deixou o estado de 

conforto “que era a Matriz de Mauá”, onde “tinha tudo” e “não tinha 

responsabilidade” para ir trabalhar no Jardim Zaíra, ainda não havia nem a 

infraestrutura básica. 

Conforme relatos tanto de Padre Praxedes e do Senhor Olivier, não havia casa 

paroquial no bairro, devido a isso Olivier “pai” cedeu um quarto em sua casa e 

funcionou como Casa Paroquial até 1965. 

Padre Praxedes representa a Igreja que passou a “ligar-se ao movimento de 

massas” e junto com ela lutou por um “projeto social mais avançado”, no qual 

ensinava, o futuro estava no presente, ao mesmo tempo, ensinou não adiantava 

esperar, era necessário agir.  

É na “Casa Paroquial”, a partir de 1963, tem início à organização das formas 

institucionais criadas pela Igreja que atuariam em várias frentes tendo por objetivo a 

integração dos moradores.  

O prefeito de Mauá Edgar Greco costumava visitar a casa paroquial como 

mostra a foto1 tirada em 1963, em frente à casa do Senhor Olivier (pai)70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Na foto 1 se encontram a esquerda o senhor Messias, Padre Praxedes, senhor Olivier, dona Francisca atrás 
da cerca, senhor Edgar, padre José, professor Barbosa e Lourenil T. Domingues, conforme nos informou senhor 
Olivier Negri Filho. 
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Foto 1 - Acervo Olivier Negri Filho – Visita do prefeito de Mauá Edgard Greco a casa paroquial 

 

A Família Negri71 desempenhou um papel importante para o bairro, não só ao 

dar abrigo para o pároco, mas também atuando com ações de solidariedade. Dona 

Francisca, esposa de Olivier Negri, na foto aparece em segundo plano (atrás da 

cerca), era enfermeira antes de vir para Mauá e quando chegou ao bairro continuou 

auxiliando aquela população, aplicando injeções e fazendo curativos. Como 

relembra, o senhor Olivier: 

 

Como nós viemos pra cá e não havia nenhuma infraestrutura. A cidade só 
tinha uma farmácia, na cidade inteira. Não havia UBS, nem hospital, nem 
nada. Minha mãe acabou atendendo um ou outro caso. Um curativo que 
tinha que fazer, uma injeção que tinha que aplicar, porque não tinha 
nenhum atendimento por parte do poder público nesse tipo de serviço. [...] 
Minha mãe fazia todo aquele trabalho social como enfermeira e depois 
também junto a igreja, tinha um trabalho de apoio às famílias, minha mãe 
estava sempre à frente disso.

72
 

 

                                                 
71

 De acordo com senhor Olivier, sua família - A Família Negri -  era influente no bairro, não só pelo fato de 
abrigar a casa paroquial, bem como pela assistência de enfermagem que dona Francisca Negri  dava aos 
moradores. 
72

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em  11 de junho de 2011 
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Diante disso, o senhor Olivier (filho) nos relatou que sua casa era sempre 

visitada por necessitados, católicos, cristãos, ateus e comunistas. Fator 

preponderante para mais tarde essa viesse a se tornar o ponto de encontro dos 

militantes da Ação Popular e de outras organizações. 

A chegada do clérigo a sua casa tornou-se decisiva para a formação cristã do 

bairro. Senhor Olivier observa, apesar de muito jovem, o pároco tinha uma 

concepção política progressista: 

 

[...] Ocorre que o padre Praxedes participava de movimentos de Ação 
Católica, desde a época de seminarista. [...] a gente via que o 
comportamento do padre Praxedes era um pouco diferenciado dos padres 
tradicionais. Porque o padre Praxedes era muito preocupado com as causas 
sociais [...]

73
 

 

O próprio Padre Prexedes narrou, com sutileza e ao mesmo tempo firmeza, 

as lembranças e reflexões ao tratar dos motivos pelos quais, tomou uma postura de 

ajuda ao operariado, no Jardim Zaíra, como ele se autodenomina. Em muitos 

momentos, tivemos a impressão de ouvir a leitura de um livro que entrelaçava 

memórias pessoais a memórias sociais. Sobre esse início de apostolado no Jardim 

Zaíra, ele narra: 

 
[...] Eu era seminarista ainda, já era engajado na ajuda aos trabalhadores 
operários, na reivindicação de seus direitos, na sindicalização. Então muito 
ligado a essa questão da política e dos problemas sociais do Brasil. Muito 
interessado.  

 
Ao afirmar, no tempo de seminarista, já se interessava pela questão dos 

trabalhadores, esse tempo é ainda na década de 50, nos levou a refletir sobre as 

influencias recebidas, o motivou para lutar e defender o operariado em qualquer 

lugar que fosse, levando, assim seu jeito de trabalhar ao Jardim Zaíra. 

A educação clerical desde meados dos anos 50 trazia outro olhar para as 

questões sociais. Nesse caso, o Ensino Social da Igreja com sua “missão 

evangelizadora”, pretendia ir além, apresentava a “missão” de “iluminar com a luz da 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em  11 de junho de 2011. 



50 

 

 

 

  

fé o trabalho temporal de construir estruturas de justiça no campo social, econômico 

e político74”.  

Diante disso, como já tratamos anteriormente, os bispos da América Latina 

desde o Concílio do Vaticano II já consideravam a realidade latino-americana como 

se fossem pastores, interagindo com o povo frente às questões sociais e não como 

técnicos distantes e alheios aos problemas do dia-a-dia. Do mesmo modo, é 

possível imaginar que Padre Praxedes em sua formação recebeu influência desse 

pensamento, na qual a igreja traz para si a capacidade de julgar as realidades 

econômicas, políticas e sociais e a partir de seu julgamento procura interferir na 

realidade apresentada. 

Por outro lado, as motivações para um engajamento social não eram apenas 

de ordem eclesial, havia uma mescla de pessoal e política também, como o religioso 

nos relata: 

Eu me lembro com muita clareza que quando meu pai morreu eu estava na 
metade do curso praticamente, estava terminando o colegial, ia passar para 
a faculdade de filosofia. É... Quando meu pai morreu, eu fiz uma espécie de 
um juramento que eu hei de trabalhar e defender a causa operária, porque 
meu pai tinha sido engolido, tinha sido um...engolido pela indústria, pela 
industrialização. Ele que era artesão, artesão de ferro, era ferreiro e perdeu 
totalmente para as metalúrgicas etc. Perdeu o sentido de ser ferreiro, então 
ele perdeu o emprego, perdeu a oficina, perdeu tudo. Nunca tinha 
trabalhado na roça propriamente ne?! Embora tenhamos vivido sempre em 
cidades muito pequenininhas de zona rural, mas ele perdeu um pouco o 
sentido da vida. Foi trabalhar na... como cortador de cana e pegou uma 
doença que o matou em menos de um ano. Então vendo meu pai morrer 
nessa situação, eu falei: eu vou ser padre, quero lutar a favor desse pessoal 
75

. 

 

Ao relatar, o pároco também afirma, após ver o sofrimento de seu pai, diante 

da desestrutura causada pelo liberalismo econômico perdeu sua identidade 

produtiva. Assim como o pai dele, vários trabalhadores perderam o sentido do 

trabalho e foram engolidos pela indústria, perdendo seus hábitos e tornando-se 

obrigados a adaptar-se a um novo modo de vida. O que ocorreu com seu pai foi 

fundamental para Praxedes se sentir profundamente tocado ao ponto de fazer o 

juramento de trabalhar pela causa operária76.  

                                                 
74

 Quadragésimo Anno, Carta Encíclica de Pio XI (15/05/1931). 
75

 Walfrides Praxedes , entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
76

 Em Os sentidos do trabalho (ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho), Ricardo Antunes analisa a 
sociedade do trabalho na qual os trabalhadores foram expulsos do processo produtivo e perderam a 
centralidade do ato laborativo no mundo contemporâneo (Antunes, 2009). 
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Em outro trecho da entrevista, rememora a origem de sua missão: 

 
Então tenho compromisso desde aquela época. Começou sete anos antes 
de me ordenar e trabalhei com a JOC

77
, me formando aí nessa escola do 

ver, julgar e agir, era o lema da JOC. E, então era um movimento que a 
gente procurava pisar no chão e dar soluções cristãs, iluminadas pelo 
evangelho para a questão social, a justiça social

78
. 

 

Quando o pároco se define participante da Juventude Operária Católica 

(JOC), assume uma postura clara de consciência de classe, uma vez que, estava 

atuando num movimento representativo dos operários. De acordo com a professora 

Yara A. Khoury, organizadora do material Inventário Fundo Juventude Operária 

Católica79, “embora a preocupação central” da JOC fosse religiosa, os jocistas 

refletiam também sobre questões como: “saúde, moradia, menores trabalhadores, 

domésticas e outras questões” relacionadas aos “setores mais desfavorecidos da 

sociedade”.   

Naquela época, então, havia uma preocupação com o progresso material, 

além da seguridade do operário e seus direitos sociais.  

A “escola” mencionada pelo pároco do “ver, julgar e agir”80 era a forma de 

pensar dos membros da JOC. Um modo pelo qual o padre estaria como um apóstolo 

no meio operário, “construindo sua formação na e pela ação”. Tratava-se de 

observar a situação dos operários, bem como as ações dos empresários. Do mesmo 

modo julgar de que lado estaria à razão, para somente depois agir, buscando 

consenso entre as classes.  

Diante disso, as dificuldades enfrentadas pelos moradores do Jardim Zaíra 

apresentavam características comuns às sofridas pelo pai do padre, pois se o surto 

industrial da década de 50 havia trazido à modernidade, trouxe também a 

desestrutura das antigas formas de trabalho. Percebemos então, que havia 

mecanismos de “exclusão, desenraizamento, marginalização”81 e atingiram os 

migrantes pobres da região daquela década e das décadas seguintes.  
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 Juventude Universitária Católica. 
78

 Walfrides Praxedes, entrevista concedida em 7de julho de 2012. 
79

 Inventário Fundo Juventude Operária Católica- acervo do Instituto Nacional de Pastoral- 1991. 
80

 Carta Encíclica Mater et Magistra de João XXIII, sobre a evolução da questão social à luz da doutrina cristã-
www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_jxiii_enc_15051961_mater_po.html, 
20/06/2012. 
81

 Compreendemos que a exclusão social é um dos traços característicos do capitalismo, inclui o sujeito num 
outro modo de vida de acordo com as regras do próprio sistema “o período de passagem do momento da 
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O pároco relembra os valores cristãos inseridos em seu trabalho, valores que 

deveriam segundo ele, serem resgatados na sociedade daquela época: 

 
[...] A pessoa ter uma consciência da sua dignidade, da verdade, da 
solidariedade. São valores altamente humanos e por isso mesmo, 
evangélicos. Jesus pregou esses valores, né. A justiça, a verdade, é...tanto 
assim que Jesus, ele promete um dia aos discípulos que um dia iria ensinar 
toda a verdade e a verdade havia de liberta-los. Então essa questão da 
verdade e a justiça, da solidariedade era um negócio muito entranhado na 
gente, né?! Evidentemente que as questões sociais, a vida do trabalhador, o 
salário injusto, o excesso de horas de trabalho, a manipulação da 
consciência das pessoas e tudo mais. Era impensável! A igreja tinha que 
trabalhar uma nova consciência, dar uma nova consciência de dignidade de 
pessoa humana. Então todo o meu trabalho é...assim o meu foco, era esse 
[...]

82
. 

 

Além da presença do cristianismo, percebemos uma forte crítica à sociedade e 

a desestrutura desta, causada pelo modelo econômico na qual o Brasil se inseria. 

Nesse caso, a Igreja surgiria como possibilidade da construção de uma nova 

consciência capaz de resgatar valores como justiça, liberdade e solidariedade, 

diferente do caráter revolucionário pregado pelos partidos de esquerda. 

Para Padre Praxedes era também uma questão humanitária organizar o povo 

em prol das melhorias e sobre o período em que trabalhou na paróquia do Jardim 

Zaíra, ele relata, não havia distinção entre as ações da casa paroquial e da 

associação de moradores, uma vez que, se tratavam das mesmas pessoas 

envolvidas naquela ação. Sobre isso, ele relembra: 

 

[...] A assembleia paroquial coincidia com uma assembleia de bairro, porque 
os problemas do bairro eram problemas da paróquia. A gente assumiu a 
população do Zaíra com seus problemas como sendo problemas nossos 
que envolvia nossa fé e que pela nossa fé tínhamos obrigação de der 
resposta também pratica à necessidade daquele povo. Então dali surgiu um 
grupo que botou ordem numa cooperativa de consumo, o pessoal da igreja 
estava ali na diretoria. A sociedade amigos de bairro também eram 
lideranças da igreja, boa parte era de lideranças da igreja que funcionavam 
lá. Grupos de mulheres, que se reuniam, começaram a se reunir 
reivindicando coisas para o bairro que era uma fedentina danada, esgoto a 
céu aberto, nenhuma rua calçada[...]. Aquele povo saindo, um povo que não 
estava acostumado com esse ritmo de trabalho da fábrica. Tinham um ritmo 

                                                                                                                                                         
exclusão para o momento da inclusão está se transformando num modo de vida, está se tornando mais do que 
um período transitório" (Martins, 1997: 33). O desenraizamento ocorre uma vez que este sujeito idealiza o 
universo rural como espaço de uma qualidade de vida melhor devido ao ritmo de trabalho diferente do ritmo 
da cidade e por fim compreendemos a marginalização como mecanismo na qual o migrante encontra-se à 
margem da sociedade sem direito. 
82

 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
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de vida mais tranquilo, né?! E achavam bom, porque estavam passando 
fome [...] 

83
. 

 

O entrelaçar entre as ações da igreja, propagadora de uma fé prática e as 

ações dos moradores daquele bairro possibilitou experiências de solidariedade como 

a cooperativa de consumo, citada pelo padre.  

Ademir Medici (1986), também relata, ao final da década de 60, o município 

de Mauá contava com a existência de 6 Sociedades Amigos de Bairro, nas quais 4 

possuíam cooperativas de consumo. O autor não cita onde estavam essas SABs 

(Sociedades Amigos de Bairro), nem tão pouco, as cooperativas, contudo, nossos 

depoentes narraram, uma ficava no Jardim Zaíra. 

Ao perguntarmos sobre a cooperativa, senhor Olivier afirmou funcionava 

como um mercadinho. Membros da SABAJAZAC compravam alimentos e revendiam 

a preços mais baixos a quem fosse cooperado. Era no sistema de “caderneta” numa 

época em que os moradores não tinham talão de cheques, esse sistema servia 

como mecanismo de compra com pagamento em longo prazo. Ele afirmou também, 

o sistema de compras funcionou por pouco tempo, pois devido à concorrência diante 

dos supermercados que chegavam à região, tornou-se cada vez mais difícil manter o 

preço. 

Ainda, na entrevista do Padre Praxedes, encontramos outras observações a 

respeito da prática social daquela época: 

 

[...] começamos a trabalhar nessas coisas, em grupo de rua, de 
alfabetização de adulto, em grupos de donas de casa, das mulheres, 
participação na cooperativa, participação lá na sociedade amigos de bairro 
e as nossas assembleias tinham uns assuntos da paróquia, mas fazia parte 
dos assuntos da paróquia a situação do bairro. Como que as nossas 
lideranças estavam atuando nessas diversas situações sociais. Então 
sempre foi assim

84
 

 

Quando ele trata dos grupos de rua e de alfabetização, identificamos outra 

característica das ações de uma ala da Igreja católica no bairro. Uma Igreja que 

contava também com a participação de jovens estudantes e universitários, que 

vinham ao bairro com o intuito de alfabetizá-los e, também de formá-los para uma 

atuação política. Estudantes do ensino médio e universitários participantes da UNE 
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 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
84

 Idem. 
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(União Nacional dos Estudantes), da JEC (Juventude Estudantil Católica) e da JUC 

contribuíram nesse processo de alfabetizar85 e ao mesmo tempo cristianizar e 

politizar o povo. A hierarquia da Igreja com o apoio do Estado cria o Movimento de 

Educação de Base (MEB), esse pretendia levar, por meio da educação popular, a 

conscientização e a luta por justiça social (KHOURY,1991,p.24).  

Nesse aspecto, tornou-se relevante a contribuição da ideologia de Paulo 

Freire sobre a alfabetização: 

 

Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do 
processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. (...) Isto 
significa ser impossível, de um lado, uma educação neutra, que se diga a 
serviço da humanidade, dos seres humanos em geral; de outro, uma prática 
política esvaziada de significação educativa. (...) Entendemos então, 
facilmente, não ser possível pensar, sequer, a educação, sem que se esteja 
atento à questão do Poder (FREIRE,1987, p.26)

86
. 

 

A ação da JUC pode ser relacionada às ideias de Paulo Freire, principalmente 

seu viés político, do mesmo modo, está diretamente relacionada ao Movimento de 

Educação de Base (MEB)87, era projeto de ensino à distância lançado pela CNBB88 

em 1961. Esse tinha como objetivo repetir as experiências bem sucedidas de outros 

países, relacionadas à alfabetização e o ensino via rádio. Dessa forma, o MEB, 

                                                 
85

 O governo criou através da lei Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967, o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL) este propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando "conduzir a 
pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la a sua comunidade, 
permitindo melhores condições de vida". 
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 FREIRE, P. & SHOR, I. 1987. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
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De acordo com Osmar Fávero em seu artigo intitulado MEB- Movimento de Educação de Base - Primeiros 
tempos: 1961-1966 apresentado no V Encontro Luso- Brasileiro de História da Educação, realizado em Évora, 
Portugal em 2004, o MEB tem sua origem localizada em experiências de educação via rádio desenvolvidas por 
bispos na Região Nordeste, nos anos de 1950. Segundo o autor D. José Vicente Távora, arcebispo de Aracajú, 
formalizou à Presidência da República em nome da CNBB (Conferência Nacional de Bispos do Brasil), a proposta 
de criação deste programa de alfabetização e educação de base por meio de escolas radiofônicas. Contudo, O 
MEB foi financiado pelo Governo Federal até o golpe de 64, depois do qual passou a receber recursos cada vez 
menores, tendo de recorrer ao apoio internacional, além de procurar escapar à perseguição dos militares, por 
ser considerado subversivo (FÁVERO, 1983. A Atuação de Padre Henrique de Lima Vaz é apontada por Fávero 
como decisiva por ter desenvolvido cursos para a JUC e posteriormente para a criação da Ação Popular. O autor 
apresenta dois temas desenvolvidos por Vaz, que contribuem para o entendimento das opções do grupo 
católico em geral e do MEB em particular. O primeiro diz respeito “ao problema da ideologia na cultura 
moderna, destacando a influência do cristianismo no aparecimento da ‘civilização das ideologias” ao qual situa 
a verdade cristã frente ao “pluralismo ideológico”. O segundo se refere a consciência histórica, baseada na 
consciência e na realidade histórica, capaz de evitar a “perspectiva idealista (a consciência é o elemento 
determinante, mesmo decisivo; a realidade é um ser aparente, projetada pela consciência) e a perspectiva 
determinista-materialista ( a consciência é determinada pelas condições da existência material)” (FAVERO, 
2004, pp.6-7). 
88

 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 
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orientado pelos anseios da Educação Popular, se opunha aos fundamentos que 

davam sustentação às campanhas oficiais. O MEB entendia o analfabetismo como 

efeito de um cenário de desigualdade social, condenava à nulidade e à opressão os 

que não se apropriaram do código escrito. Com isso, o processo educativo deveria 

ter como objetivo a construção da cidadania, deveria interferir na estrutura social 

responsável pela produção do analfabetismo. 

Além da educação e da solidariedade, faziam parte das experiências no Jardim 

Zaíra, a união em prol de benefícios coletivos, como por exemplo, a construção da 

Igreja. Essa construção contou com a participação de vários moradores e do próprio 

padre. 

Nas fotos 2 e 3 a seguir, observamos a inauguração da Igreja São Jorge no ano 

de 1963. É possível notar a precariedade da igreja, pois se tratava apenas um 

galpão de chão batido, sem portas ou janelas. Tão somente um abrigo para 

celebração em dias de Sol ou de chuva. 

Foto 2 - Inauguração da igreja São Jorge em 1963
89 
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 Acervo particular de Olivier Negri Filho. 
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Outros aspectos relevantes da foto dizem respeito ao relevo do bairro. Ao fundo 

identificamos os morros, características da região do vale do Rio Corumbê, afluente 

do Tamanduateí. “Não se trata de um vale plano”, como nos apontou senhor Olivier, 

mas a região apresenta uma série de “pequenas montanhas e morros”, o que mais 

tarde iria contribuir para tornar o lugar geograficamente favorável as reuniões da AP. 

Nessa foto, percebemos também a presença de alguns homens trajados com 

suas medalhas e segurando uma bandeira dos Congregados Marianos90. 

Questionamos com senhor Olivier, como era possível, em um bairro cujos 

movimentos populares incentivados pela ala mais progressista da Igreja, 

representada pelo Padre Praxedes, ter destaque na foto, uma ala conservadora da 

Igreja, como eram os Congregados Marianos e, ele nos relatou de forma simples. 

Segundo o religioso, a maior parte da população migrou para o Jardim Zaíra e 

estava lá na época em que a foto foi tirada, 1963, trouxe uma experiência de 

participação na Igreja por meio das Congregações como a dos Marianos e das 

Filhas de Maria. Afirma esses moradores não se transformaram do dia para noite em 

leigos ou participantes da Ação Católica. Para comprovar o que está dizendo, 

ressalta a observação com a expressão “eles não se transformam da noite para o 

dia. Ninguém sai de uma igreja tradicional e pega uma metralhadora no dia seguinte. 

A transformação ocorre no cérebro das pessoas com a prática delas”. É fato não 

tivemos informação de que algum morador pegou em metralhadora para combater o 

sistema, porém compreendemos essa frase em se tratando de um período de 

transição não só no seio da Igreja, bem como nas práticas sociais daqueles 

moradores. 

Senhor Olivier cita exemplos para reforçar seus apontamentos: 

 

E quando vieram pra Mauá, eles vieram com aquela experiência: “ah eu fui 
Congregado Mariano lá no interior, eu fui da Liga Jesus Maria José.” O 
compadre Jota, comunista como ele era, participava lá.[...]A gente era 
Congregadinho Mariano. Pode olhar aqui que você vai ver umas fitas 
penduradas no pescoço. Daí pra passar pra JEC foi um passo. A gente 
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 Congregados Marianos corresponde a uma irmandade leiga da ala tradicional da Igreja Católica. Com as 
mudanças introduzidas na década de 60 eles também mudaram e se integraram mais ao povo, partiram da 
contemplação – característica da irmandade através das missas separadas das outras pessoas e da postura 
mais tradicional – para a ação junto ao povo. 
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começou a discutir gradativamente em vez de discutir apenas o catecismo 
que aqui eu já tinha feito Primeira Comunhão

91
.  

 

Com o exemplo acima, percebemos as mudanças foram introduzidas não só na 

mentalidade dos adultos, mas gradativamente as crianças também iam recebendo 

os ensinamentos de uma Igreja Progressista. Nesse processo de transição, a ação 

dos leigos foi de grande importância. Sobre isso senhor Olivier relembra que seu pai 

foi um dos responsáveis pela formação religiosa dos garotos. Embora, não tivesse 

estudo, como nos apontou senhor Olivier, seu pai, Incentivado por padre Praxedes, 

tornou-se seu auxiliar na instauração de uma nova mentalidade. 

A peculiaridade do um bairro cujos moradores eram guiados pelo caráter 

religioso tanto tradicional (marianos) quanto progressista. Essas características 

estão presentes em outras fotos. 

Na segunda foto, encontramos a presença das mulheres, “Filhas de Maria”, com 

suas fitas ao redor do pescoço, usando saias e portando flâmulas em suas mãos. 

Novamente, a especificidade do local, pois as experiências do lado tradicional da 

Igreja estavam atreladas a visão mais progressista, expressa pela participação dos 

membros da Ação Católica. 

A Congregação Mariana, existente no Brasil, era uma irmandade tradicional, 

dentro da Igreja Católica, e que quando mudou seu direcionamento para uma Igreja 

mais humanitária e aberta aos novos paradigmas, muitos congregados e Filhas de 

Maria passaram a fazer parte da Ação católica e da AP92. 
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 Olivier Negri Filho – entrevista realizada em Mauá, São Paulo em 22 de dezembro de 2012. 
92

 Nos relatos do senhor Olivier ela nos conta que seu pai era Congregado Mariano e posteriormente passou a 
fazer parte da Ação Católica, do mesmo modo, nos relatos de padre Praxedes ele nos conta a atuação de José 
Nanci “um congregado mariano” responsável por trazer textos e ministrar palestras difundindo ideias da Ação 
Popular. 
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Foto 3 - Acervo de Olivier Negri Filho – Congregados Marianos e Filhas de Maria durante a 
inauguração da Igreja no Jardim Zaíra em 1963 

                                                                                                                      

Em ambas as fotos são perceptíveis à presença de crianças. Esses também 

faziam parte da congregação que, posteriormente, uniram-se a Ação Católica. 

Tratava-se de um processo de evangelização desde pequenos por meio de uma 

Congregação, mas com uma visão progressista. 

Em outra foto de um momento de descontração como o futebol, se destacam o 

“marianinhos” como eram chamados e as “Filhas de Maria” aparecem como as 

madrinhas do time. 
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Foto 4 – acervo de Olivier Negri Filho – Time  de Futebol dos Congregados Marianos – início da 
década de 1960 

 

Nas três fotos tratam-se dos mesmos moradores, assim como os mesmos 

morros ao fundo. Por meio delas, percebemos que as estratégias para atrair os 

moradores para a igreja, iam além dos discursos da missa, principalmente quando 

se tratava dos jovens. 

Numa quinta foto, o registro de outro momento de descontração, retratado pelo 

senhor Olivier como uma excursão a praia realizada pelos membros da Ação 

Católica, ao centro, sem camisa está Olivier Negri, ao lado de sua esposa, na frente 

dela o Senhor Olivier (na época um adolescente). 

Senhor Olivier nos contou sobre essa foto, demonstra um dos modos de 

atuação da Ação católica para leigos, ao realizarem passeios, festas, jogos de 

futebol e bailes, atraiam um número cada vez maior de jovens para participar da 

Igreja e adquirir uma consciência mais politizada por meio das discussões que eram 

realizadas nesses momentos de encontro. 
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Foto 5 – Acervo de Olivier Negri Filho - Passeio à praia organizado por senhor Olivier Negri. Em 
destaque ele em pé, ao seu lado sua esposa Francisca Lopes Negri e logo abaixo, senhor 
Olivier Negri Filho ainda criança. 

 

Padre Praxedes também relembrou a união dos moradores em suas 

experiências concretas de ação coletiva, a igreja ao mesmo tempo em que ia sendo 

erguida, ganhava contornos ideológicos bem específicos, numa perspectiva de Ação 

Católica. Ele relembra que: 

 

[...] isso numa primeira etapa, nós construímos uma igreja de madeira lá no 
começo, uma igreja de madeira que serviu de abrigo por muito tempo, tinha 
10 por 20. Eu me lembro que compramos essas taboas de assoalho pra 
fazer as paredes, de forro. Era uma coisa muito frágil, mas era o que a 
gente poderia fazer. Eu bati muito martelo lá naquelas taboas naquele início 
e eu continuava sem casa, mas construindo alguma coisa pra igreja e era 
assim então a nossa vida [...]

93
. 

 

O pároco recorda que a igreja foi construída em sistema de mutirão e ele 

“bateu muito martelo”, uma ação coletiva comum, no Jardim Zaíra, naquela época. 
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 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 



61 

 

 

 

  

A casa paroquial só foi construída anos mais tarde, em 1965, também num 

sistema de mutirão e contou com a colaboração de vários moradores do bairro e 

membros da JOC.  

Isso demonstra que ao mesmo tempo em que a Igreja, a casa paroquial e o 

próprio bairro iam se formando, a mentalidade dos cristãos também ia, pois ao 

apresentá-los como membros da JOC, os identificamos como uma categoria mais 

específica de leigos atuantes na região. Destacando sua atuação solidária de 

recompor seu cotidiano e construir, por meio de mutirões, a casa paroquial e outras 

casas de moradores daquele bairro, como nos contou senhor Olivier. 

Foto 6 - Acervo de Olivier Negri Filho – Construção da Casa Paroquial 

 
 

As experiências de solidariedade e a forma progressista do Padre Praxedes 

atraíram a atenção do senhor Olivier. O mesmo afirma, diante das conversas que 
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tiveram, passou a se interessar mais por política e o mesmo aconteceu com outros 

jovens daquele bairro. De acordo com Olivier: 

 

[...] a preocupação com a carência da população, com a organização do 
povo nas instituições que pudessem lutar pra melhorar as condições de vida 
como sindicatos e sociedade de moradores. Então ele (padre Praxedes) 
fortalecia muito isso nos paroquianos.  

 

Segundo Olivier, Praxedes além de fortalecer o espírito participativo de seus 

fiéis junto ao bairro, ainda incentivada à atuação nos sindicatos de trabalhadores. 

Olivier relembra que o pároco dizia que um cristão não poderia ficar de braços 

cruzados frente às injustiças, e devido a isso e fruto de suas análises diante das 

desigualdades e injustiças sociais, as pessoas começaram a discutir política pública. 

Ele rememora as palavras do pároco que apresentava essa perspectiva cristã como 

política no mais “amplo sentido da coisa”. A partir de então, os moradores passaram 

a participar de modo mais efetivo ACO (Ação Católica Operária) da JOC (da 

Juventude Operária Católica) da JEC (juventude Estudantil Católica). 

Em meados dos anos 60, senhor Olivier já adolescente participava da JEC 

(Juventude Estudantil Católica), relembra as discussões eram mais amplas que os 

problemas do bairro ou da cidade. Havia debates sobre a mais-valia94, sobre a 

questão da exploração do homem pelo homem, sobre as desigualdades sociais 

existentes no país, sobre o papel da elite frente a classe trabalhadora e inclusive o 

modo como as mulheres eram inseridas nesse contexto. Oliver, em sua entrevista, 

chama essa prática de formação política, contudo nos aponta, entre essas questões 

havia também a preocupação específica com o jovem. Temas específicos 

relacionados à juventude como doenças sexualmente transmissíveis, questões 

educacionais e profissionais também faziam parte da pauta a ser discutida e 

orientada por padre Praxedes. 

                                                 
94

 Mais-valia é o nome dado por Karl Marx à diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao 
trabalhador, que seria a base do lucro no sistema capitalista. Diante disso, o preço de um produto é composto 
de matéria prima mais mão de obra, mais outros gastos, mais lucro. Portanto, o lucro, que fica com o 
empresário, é considerado mais valia que segundo a teoria de Marx não deveria existir( MARX, 1974). 
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Um aspecto pertinente que identificamos em sua fala é a presença das 

subdivisões da Ação Católica, através das ACO, da JOC, da JEC, da JUC. Eram 

organizadas entre os jovens e atuavam de forma crítica contra a exploração 

capitalista e as desigualdades sociais.  Do mesmo modo, é possível perceber a 

atuação da Ação Católica não se limitava às questões sociais e políticas, pois 

apresentavam propostas relacionadas aos jovens, e ao fazer isto, tornava-se cada 

vez mais atrativa. 

Contudo, devemos ressaltar que, de acordo com padre Praxedes, após o Golpe 

Civil-Militar de 1964, os debates intensificaram-se em torno de questões mais 

específicas, como a liberdade cerceada.  

Sobre a situação do município de Mauá nos primeiros anos da década de 

1960 e a participação de diversos movimentos da Igreja em prol de melhorias, dona 

Gilda Fioravante relembra as lutas e as conquistas, bem como sua própria formação: 

 

Mauá não tinha nada na época. Nada, nada, quando a gente chegou aqui.  
Não tinha um pronto socorro se quer. Um pronto socorro não tinha [...] O 
Jardim Zaíra, não tinha água. Então, a gente fazia muito movimento pra... 
Na verdade, ter... O pessoal conseguir as coisas. Então, a gente fez muito 
movimento pra conseguir pronto socorro. O primeiro pronto socorro que teve 
em Mauá foi uma luta nossa. Era movimento popular mesmo, pra 
reivindicar, reivindicações mesmo. Na verdade [...], eu sempre trabalhei com 
mulheres, movimentos das donas- de- casa. Antes era com os jovens e era 
movimento de formação mesmo, [...] E formação, a minha formação é de 
igreja, todinha [...]. Por exemplo, antes era (grupo) dos jovens, e depois 
(grupo) das pessoas no bairro, as necessidades do bairro

95
. 

 

É possível perceber por meio da fala de “dona” Gilda, que a experiência 

reivindicatória já não estava atrelada aos movimentos de trabalhadores ou sindicais, 

havia se expandido para ações de movimentos populares e religiosos de caráter 

imediatista. Sua fala demonstra o orgulho, pois por meio da união dos moradores, foi 

possível reivindicar e conquistar o primeiro Pronto Socorro do município. É neste 

panorama que se intensificam as atuações da Ação Católica, em particular da JOC e 

da ACO. 

 Além do trabalho político desenvolvido pelos membros da JOC, havia 

também o auxilio, na prática, para a organização de comissões populares com o 

intuito de reivindicar junto às autoridades municipais e ao loteador do bairro, senhor 
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 Gilda Fioravante – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 17 de maio de 2011. 
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Chafick Mansur a introdução de melhorias nas condições de moradia e saúde da 

população, como nos informou padre Praxedes. 

Após 1964, o teor das reivindicações extrapolou os limites dos problemas 

sociais. Tornava-se necessário uma análise sobre os problemas brasileiros diante da 

Ditadura instaurada. Sobre isso, Padre Praxedes relembra que: 

 

Depois de um certo tempo, quando começou, quando veio a ditadura, houve 
uma necessidade da gente dar uma consciência social mais lúcida a partir 
da fé, então a gente começou a fazer estudos, analises da situação social, 
então recursos para a luta social, organização para a resistência, então nós 
tínhamos cursos pra isto. [...] eram grupos selecionados, mas muito bem 
frequentados, né?! 50 ou mais pessoas frequentavam esses grupos, né, e 
daí a gente começou a se organizar para uma resistência [...]

96
.  

 

O que ele chama de “dar uma consciência social mais lúcida a partir da fé” 

provavelmente refere-se aos encontros e discussões realizados na casa paroquial, 

mas principalmente por meio da atuação de grupos específicos como JOC e a ACO, 

sendo esse último ainda contava com a participação do grupo de Donas de Casa.  

São esses grupos que passaram a se organizar para “uma resistência” não só frente 

ao governo ditatorial instaurado anos antes, mas para reivindicar justiça. 

A análise de dois documentos encontrados junto ao processo no STM, que no 

passado serviram para incriminar o grupo de moradores do Jardim Zaíra, hoje nos 

possibilita traçar um perfil das ações da ACO e do Grupo de Donas de Casa naquele 

bairro. Trata-se de dois cadernos, o primeiro escrito por dona Gilda, no qual ela 

relata de maneira breve os assuntos debatidos durante as reuniões organizadas no 

ano de 1967. O outro é uma espécie de ata das reuniões da ACO realizadas nos 

dias 2,3 e 4 de fevereiro de 1968, em Sorocaba, estado de São Paulo. Os dois 

documentos se interligam, pois apresentam tanto o modo de pensar quanto o 

desempenho desses grupos naquele bairro. 

Na pequena caderneta escrita por dona Gilda encontramos uma receita de 

bolo, uma receita de sorvete97 e registros dos valores das despesas de casa. Além 

disso, nos deparamos com uma lista de pessoas presentes em cada reunião 

organizada por ela e as pautas debatidas em cada encontro98. No passado, quando 

foram escritas de modo despretensioso, talvez não soubesse o valor que isso teria, 
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 Walfrides Praxedes – entrevista concedida em São Bernardo do Campo, São Paulo em 7 de julho de 2012. 
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 Ver ANEXO E 
98

 Esse material está de posse do Superior Tribunal Militar e faz parte do Processo 702/73.  
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pois, recentemente, ao nos encontrarmos para uma de nossas entrevistas, Gilda 

teve a oportunidade de olhar novamente para aquele material e ficar surpresa com o 

fato de aquilo ter sido usado como prova para incriminá-la na Lei de Segurança 

Nacional. Vide imagens abaixo. 

 

 

Imagem 1 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – em destaque contas e despesas de casa. 
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Imagem 2 – Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – em destaque receita de bolo de fubá 

 

Logo na primeira página da pequena caderneta, destacada na foto a seguir, 

sem data determinada, dona Gilda apresenta como primeiro tópico a ser discutido na 

reunião, o “por que da Guerra do Vietnã?”. Em seguida, descrito no caderninho, o 

assunto discutido seria a “história dos operários” e, em um terceiro momento, 

tratariam do “controle de natalidade”. 
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Imagem 3 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72– em destaque a ata da reunião de Donas de casa para 
tratar sobre a Guerra do Vietnã e do controle de natalidade 

 

Observamos, por meio da leitura do caderninho, o teor das discussões não se 

limitava aos problemas do bairro, do mesmo modo tratar sobre controle de 

natalidade é justificado pela presença de 13 mulheres na reunião, o que nos leva a 

deduzir a pertinência do assunto no bairro onde à taxa de natalidade aumentava a 

cada dia99. 

Com data de 16 de agosto, imagem abaixo, dona Gilda escreveu que naquele 

dia teriam “aula de politização” e novamente de “controle de natalidade”, só que 
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 De acordo com os dados do IBGE, no final da década de 1960, a taxa de fecundidade era de cerca de 6 filhos 
por mulher. Contudo, essa taxa era maior nos bairros periféricos como o Jardim Zaíra. 
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dessa vez contaram com a presença do jornalista “Chapá”. Dona Gilda escreve “isso 

deve ser debatido, não o controle, mas sim o planejamento familiar” apresentando 

como necessário para as famílias de baixa renda. 

 

 

Imagem 4 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – em destaque a ata do dia 16 de agosto de 1967 sobre 
aula de politização e controle de natalidade. 

 

 Isso demonstra a clareza que diferencia controle de planejamento, sendo o 

primeiro representava algo imposto e o segundo pressupunha discernimento sobre a 

necessidade de se planejar a família de acordo com a renda. Apesar de não 

apresentar as fontes, D. Gilda justifica a necessidade de um planejamento 
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embasada na informação de que, no nordeste a taxa de natalidade era 3 para 30 

ano, enquanto no Brasil era de 10% ao ano. 

Com o título de Reunião de donas de casa, dona Gilda anotou no dia 22 de 

setembro de 1967, Imagem abaixo, a pauta da reunião seria sobre o aborto e 

apresenta exemplos para debates entre as mulheres presentes: 

 

“O que vocês acham do aborto praticado? Um médico queria de todo jeito 
provocar um aborto porque tinha abomina na urina e esta não aceitou e o 
filho está vivo. Uma outra que sua vizinha e está não consentiu porque não 
tinha consultado o marido e esta queria mesmo assim. Uma outra que 
provocou por ter seus filhos já de idade, a criança nasceu com defeito 
físico.”
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Imagem 5 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72– em destaque a ata do dia 22 de setembro de 1967 sobre 
aula de politização e aborto. 
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 Anotação feita por Gilda Fioravante. 
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Percebemos a estratégia de relacionar fatos concretos e por meio destes 

chegar a uma solução pelas vias do catolicismo. Não mais uma igreja fechada em 

suas irmandades e distantes da realidade, mas sim aberta aos problemas do dia-a-

dia. 

Com data do dia 1 de outubro de 1967 dona Gilda escreveu apenas o título – 

“Reunião inter-sociedades Amigos de Bairros realizada no Grupo Escolar Anchieta”. 

 

 

Imagem 6 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
processo 703/72 – em destaque a ata do dia 1 de outubro de 1967 que trata 
da Reunião inter-sociedades Amigos de Bairros, realizada no Grupo Escolar 
Anchieta 

 

Isso demonstra o quanto eram atuantes essas SABs e se interligavam, não se 

limitando apenas a atuação em um único bairro. 
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Na página posterior, do dia 9 de outubro de 1967, realizada com a “equipe do 

Zaíra” na “casa da Maria”. Esta contou com a presença de vários homens e 

mulheres, entre eles o Padre Praxedes. 

 

 

Imagem 7 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – em destaque a ata do dia 9 de outubro de 1967, 
realizada com a “equipe do Zaíra” na “casa da Maria” 

 

Na pauta, relatou que leram o evangelho o tema era “não devemos lutar 

contra a pessoa, mas contra o mal que esta pessoa cometeu”, Foto 10, deixando 

claro o espírito de luta pelo viés cristão.  

Nessa mesma página, está descrita a preparação para a tarde de estudos do 

dia 15 de novembro, das 12 às 18 horas e o encerramento seria com uma missa 

festiva. Nesse momento, percebemos a relação entre a politização atrelada ao 



72 

 

 

 

  

aspecto religioso. Não se tratava de um dia qualquer, mas da data de Proclamação 

da República em uma época de ditadura no país. 

Em outras duas páginas sequenciais, sem data declarada, Dona Gilda 

anotou, Foto 14 e 15: 

 

“Fato: Meu filho está no grupo, não vai indo muito grande coisa, mas eu só 
estou gastando seu material. E quando este menino terminar o grupo, a 
senhora já pensou no que ele vai fazer? Através da campanha nos nossos 
grupos eu pude ver que de 50 mães que consultei 5 estavam despertadas. 
Cheguei a conclusão que as mães não estão conscientes que podem fazer 
alguma coisa pelo futuro do filho. Como está no grupo e é obrigatório não 
estão pensando no dia de amanhã.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagem 8 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – Ata destaca discussão sobre educação 

 

 

 



73 

 

 

 

  

 

Imagem 9 - Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante do 
Processo 703/72 – Ata destaca discussão sobre educação 

 

É possível perceber a importância da Ação Católica, em particular dona Gilda, 

dava a educação, como meio para o alcance de um futuro melhor.  Percebemos 

também a visão dessa mulher frente à falta de consciência de muitas mães em 

relação à importância dos estudos de seus filhos. Ela chama a atenção para apenas 

“5 despertadas” frente a outras 45 que não davam a mesma importância para a 

educação. 

Ao questionar sobre essas anotações, ela sorriu e se espantou por não saber  

que esse material estava de posse do STM, em seguida, contou-nos que se 

tratavam de reuniões para: 
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[...] Revisão de vida operária à luz do Evangelho e baseava-se em uma das 
orientações da Ação Católica para os jovens. [...]fazia isso em cima de um 
fato concreto e a luz do Evangelho via (o fato) pelos quatro lados social, 
econômico, ideológico e político. Muito interessante e até hoje a Ação 
católica faz isso [...]

101
 

 
 

 Quando afirma que se tratava de uma “revisão de vida à luz do evangelho”, 

percebemos a crítica frente ao sistema econômico capitalista. Contudo, apesar de 

possuir características de ações esquerdistas, estava mais relacionado com a igreja 

progressista daquele período.  

 No outro documento102, ata da Reunião da ACO é possível perceber o registro 

da presença de vários padres e sindicalistas entre eles, Padre José Oscar Beozzo e 

José Groff, na época, ele era residente da comissão de fábrica na COBRASMA103. 

 De acordo com esse documento, no primeiro dia de reunião os dirigentes 

procuraram ressaltar a importância das análises da “realidade da vida dos 

trabalhadores”. Segue um trecho transcrito que destaca essa observação: 

 

O que vamos dizer aqui não é técnico, nem teórico, mas uma realidade 
vivida- estamos sacrificando um dia de salário desse nosso salário que já é 
minguado. 
A realidade da vida dos trabalhadores, não somos expectadores, vivemos 
dela, somos membros dela. O Brasil esmagado pelos USA. O leite 
estragando por aí, enquanto muitos brasileiros não bebem- problema de 
educação é calamitoso- café e política enganosa

104
. 

 

Essa realidade na qual se iniciam as discussões são análises a cerca da 

situação econômica do país se encontrava sob o domínio imperialista norte-

americano, bem como a situação dos trabalhadores e seus “salários minguados”, o 

descaso do governo em relação à educação e a alimentação do povo. Outro aspecto 

relevante a ser observado é a ênfase dada ao fato de que as pessoas deveriam ter a 

consciência de que não eram “expectadores da vida dos trabalhadores” e sim 

“membros dela”, o que nos leva a compreender a importância da atuação destes em 

prol das mudanças. 
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 Gilda Fioravante - entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 10 de outubro de 2012. 
102

 Segue em anexo a transcrição das atas da reunião da Ação Católica Operária, no II encontro Regional do 

Estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, dos dias 2,3 e 4 de fevereiro de 1968. ANEXO F 
103

 COBRASMA- Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários-localizada na cidade de Osasco, estado de São 
Paulo, foi criada em 1944 para suprir a falta de peças dos trens importados, encerrou suas atividades em 1993.  
http://www.camaraosasco.sp.gov.br/osasco/industrias/index7.htm. 
104

 Ata da reunião da ACO dos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 1968. 
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Em outro trecho da ata são citados outros exemplos da situação dos 

trabalhadores e suas “frustrações”, pois quanto mais almejavam melhores 

condições, maior era a frustração. Seguem os exemplos: 

 

O operário esmagado pelo patrão, governo, instituições, etc...A classe 
operária é uma classe frustrada. O homem vive de frustrações. O INPS

105
 

sem médico pede para as gestantes retenham a gravidez. Quantos operários 
param de estudar por falta de condições financeiras. Sem contar falta de 
professores- um ensino mal feito, mal preparado, professores incapazes. 
Outra frustração = a insegurança do homem. Um operário com nove anos de 
firma foi despedido e recebeu parceladamente. A INA Santo André

106
 não 

paga os trabalhadores a mais de dois meses
107

. 

 

Ao apontar esses exemplos de crítica em relação a órgãos governamentais 

como: o INPS e a INA Santo André, empresa particular, percebemos que não se 

trata apenas de uma crítica, mas um modo pelo qual o palestrante levava os 

participantes da reunião a tomar conhecimento de sua realidade para mais a diante, 

apontarem as prováveis ações que cada um deveria tomar. Outro exemplo, de critica 

e de incentivo, ao engajamento dos operários está descrito, no seguinte trecho: 

 

Enquanto o governo constrói palácios de luxo, muitos trabalhadores 
desempregados passando fome na rua. A máquina do poder esmagando o 
trabalhador. O homem é lesado na capacidade de assumir responsabilidades. 
[...] O medo é uma grande marca negativa da classe operária. A classe 
operária espera de nós a redenção, mas esta redenção não cairá do céu, só 
virá pela luta operária

108
. 

 

Mais uma vez, a crítica em relação ao governo e ao poder que “esmagavam o 

trabalhador” é apresentada, contudo, o medo que esse trabalhador tinha de lutar. 

Provavelmente, por se tratar de um período de Ditadura Militar, no qual quem 

ousasse se rebelar contra o sistema seria perseguido. Não obstante, é apresentada 

uma crítica aos próprios trabalhadores, pois esperam uma salvação e nada faziam 

para que isso ocorresse. A partir dessa crítica é apresentada a “luta operária” como 

meio de sua “redenção”. 

De acordo com o documento são expostas questões que levam o público a 

refletir sobre suas práticas, por exemplo: 
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 Instituto Nacional de Previdência Social. 
106

 Indústria Nacional de Armas – INA, no bairro de Utinga, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo. 
107

 Ata da reunião da ACO dos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 1968. 
108

 Idem. 
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Como você está assumindo realmente o compromisso com a classe operária? 
Quais os problemas mais graves que você encontra na sua ação? Quais os 
sinais de luta que você encontra na luta operária?  
Agenor: é permanente da JOC- procura nos seus contatos com operários da 
assim, sentido de compromisso com a classe operária. 
Jandira Felix: trabalha com clube de mães e dentro de seu trabalho procura 
dar as suas companheiras o sentido de luta, de união da classe operária. 
Padre Beozzo: depois que comecei a dar assistência a ACO, comecei a 
descobrir a realidade operária. Era assistente da JUC, tinha contato com outra 
realidade que não era bem a operária

109
. 

 

Ao analisarmos, o trecho acima, percebemos o anseio de não só levar o 

público a refletir sobre suas ações, mas por meio de exemplos se inspirarem a 

participar, cada vez mais, dos movimentos como JOC e a ACO, ambos pertencentes 

à Ação Católica, voltadas para o operariado. 

Porém, não eram apenas aos operários que esse encontro se destinava. Por 

meio das análises, é notório o destaque dado ao papel das donas de casa e 

esposas dos trabalhadores. Em outro segmento da ata, encontramos a seguinte 

anotação: 

  

Aneli: procura dar apoio ao marido que é engajado e fica ausente de casa 
quase todas as noites. É engajada no ADC

110
 e procura por todos os meios 

conscientizar as donas de casa. Procura aceitar as dificuldades financeiras 
que provem da luta. Débora: Procura dar apoio ao seu marido no seu 
engajamento. [...]A presença de Deus existe, mas  nunca refletimos  sobre 
isso a base do casal- muitos casais por causa do engajamento brigam entre 
si- não consegue descobrir sem reflexão a presença de Deus. É claro que 
com paradas de reflexão nós vamos descobrir.[...]  Às donas de casa está 
reservado um papel importante no processo revolucionário, pois elas 
participam na militância de seu marido

111
. 

 

Nesse momento, percebemos a relação entre as ações descritas no 

caderninho escrito por Dona Gilda o direcionamento que a ACO dava aos seus 

membros. Apesar de um ano de diferença entre ambos os documentos, 

identificamos a atuação de dona Gilda, do mesmo modo que a de Aneli e Debora, 

como exemplos concretos do direcionamento dado pela ACO, o casal – ela como 

dona de casa e ele como operário – deveriam trabalhar juntos em prol da justiça 

social. 
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Ata da reunião da ACO dos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 1968. 
110

 Associação de Donas de Casa. 
111

Ata da reunião da ACO dos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 1968. 
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Por se tratar de uma organização ligada a Igreja católica, havia a relação 

entre as ações a serem desenvolvidas e o Evangelho, conforme o excerto: 

 

A presença dos cristãos na sociedade seja assimilada da vida de Cristo 
(Imitação de Cristo) pela paz social. 
Rejeição da ordem econômica vigente. 1) É preciso denunciar que as 
chagas de todas essas causas é a estrutura capitalista. Nº 26 da Populorum 
Prog. 2) Pregação da justiça pelos profetas. Homem justo é aquele que 
prega a justiça por palavras e atos. O profetismo condena: Misticismo-
alienação-mentira. Ezequiel 13:10 – 13:16. A melhor oferta de Deus é a 
prática da justiça que é fundamento do amor. Isaías 1 – 13 á 17. Isaías 1 – 
21 e 23 – 27  

 

Percebe-se então que, as ações são apresentadas com embasamento 

cristão. Ao citar o trecho 26 da “Populorum Prog”, escrito pelo Papa Paulo VI em 26 

de março de 1967, denunciavam o liberalismo sem freio que conduziu ao 

“imperialismo internacional” causador de abusos e de tantos sofrimentos. Contudo, 

esse documento citado por eles, à industrialização é isenta da culpa dos males 

causados ao povo, cabendo apenas ao imperialismo e restando ao trabalhador o 

objetivo de se organizar em prol do progresso industria112. 

Na mesma linha estão presentes, na ata, algumas exigências da ACO a seus 

membros. São elas: 

 

A) Compromisso com o mundo operário. Providencia está presente na 
nossa disposição de lutar. Só será aceito como operário o cristão que 
assumir a fisionomia de operário.  B) Respeitar os diversos engajamentos. 
Não basta estar presente, é preciso ajudar a promoção de sua classe. ACO 
é feita para o mundo operário, São Paulo 4,4. 

 

Após apresentar os ideais, pretendiam alcançar com o compromisso de cada 

membro, a ata destaca exemplos desses compromissos, o que a nosso ver torna-se 

um incentivo para que outros fizessem o mesmo. Segue um exemplo: 

Padre Beozzo
113

: Procurei neste ano que passou dar um cunho de justiça 
nas minhas pregações, com denuncias e orientações. Promoveu 
conferência sobre o FGTS

114
. 
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 Carta Encíclica Populorum Progressio de sua Santidade Papa Paulo VI aos bispos, sacerdotes, religiosos, fiéis 
e a todos os homens de boa vontade sobre o desenvolvimento dos povos. 
113

 José Oscar Beozzo – na década de 60 esteve engajado nos movimentos operários, estudioso da história da 
Igreja Católica na América Latina, Coordenador Geral do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e 
Educação Popular, e vigário da Paróquia de São Benedito, da Diocese de Lins – SP. 
114

 Ata da reunião da ACO dos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro de 1968. 
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O engajamento de muitos padres como padre Beozzo e padre Praxedes foi 

fundamental para a conscientização da população, pois, além de aprofundar os 

movimentos de massa, preparava também política e ideologicamente para a luta 

contra as injustiças. 

Ao traçarmos o embasamento ideológico por traz das ações da dona Gilda e 

da Ação Católica, é preciso lembrar que outras vertentes estavam presentes no 

Jardim Zaíra, como por exemplo, dona Maria Julia de Oliveira Lobo, outra moradora 

do Jardim Zaíra, filha de José Joaquim de Oliveira. Ela relembra sua atuação no 

bairro como a maioria dos jovens e que fez parte dos movimentos da Sabajazac, da 

JEC e posteriormente da AP, deixando claro, após 1964, os debates a cerca da 

liberdade faziam parte da pauta das discussões. Maria rememora a época de seus 

18 anos e afirma que: 

 
[...] fazíamos um trabalho direcionado aos jovens tanto do bairro junto a 
igreja como junto a escola, visto que estudávamos da 8ª série do Colégio 
Estadual Visconde de Mauá, hoje Teresinha Sartori[...] Na verdade, assim, 
meu pai José Joaquim de Oliveira conhecido como Jota, ele pertenceu ao 
Partido Comunista Brasileiro o famoso PCzão e daí a minha origem. Eu 
confesso que é do berço, do berço de meu pai, de minha mãe que criou 
esse anseio pela liberdade, pela democracia, pela justiça social. Então 
desde pequena eu costumava sentar na sala com meu pai [...]

115
. 

 

 

Sob a influência do cristianismo, do comunismo116 e das experiências vividas no 

dia a dia, os moradores do Jardim Zaíra, assim como “dona Julia” tornavam-se cada 

vez mais organizados. Em seus relatos, observamos também a inserção de novos 

temas como: a questão da democracia e anseio por liberdade.  

O Brasil, naquele período, vivia um regime ditatorial e lutar por democracia 

significava muito mais do que a simples ação de votar, do mesmo modo que lutar 

por liberdade ia além do direito de ir e vir. Assim, esses novos temas – democracia e 

liberdade – assumem significados mais amplos. 

 O ano de 1968 tornou-se símbolo dessa organização, uma vez que suas 

reivindicações extrapolaram os limites do bairro e do próprio município. Esse ano 

tornou-se emblemático para aquele bairro. Previamente organizados e articulados 

sob a influência da Igreja Católica progressista, pelos membros do Partido 
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 Maria Julia de Oliveira Lobo – entrevista concedida em 3 de abril de 2012. 
116

 Independente de alguns moradores considerarem o PCB detentor de aspectos negativos, este contribuiu 
para organização e engajamento daquelas pessoas frente a luta por melhores condições. 
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Comunista Brasileiro e por operários da região, eles foram para a passeata que 

ocorreu na Praça da Sé no dia Primeiro de maio daquele ano. Tratava-se de um ato 

público organizado por sindicatos e organizações religiosas do ABC e de São Paulo.  

De acordo com a historiografia existente sobre o tema, as comemorações, do 1º 

de maio de 1968, foram organizadas pelo Movimento Intersindical Antiarrocho (MIA) 

que pretendia uma grande manifestação unitária dos trabalhadores e contava com a 

presença de várias autoridades, entre eles o governador de São Paulo, Roberto 

Costa de Abreu Sodré.  

No palanque localizado na Praça da Sé, estavam, os líderes do MIA, o bispo 

D. Jorge Marcos de Oliveira e vários oradores pertencentes à ACO da região do 

ABC. 

Logo no início do ato, pedras foram lançadas contra o palanque, atingindo o 

governador e outros que estavam por lá. Isso provocou correria e a invasão do 

palanque por outros manifestantes, o derrubaram e atearam fogo. “A Praça da Sé 

tornou-se um campo de batalha”. 

Esses fatos são expressão das cisões no interior do MIA, pois o sindicato dos 

Metalúrgicos de Osasco não concordava com a presença das autoridades na 

manifestação, uma vez que, eram contra a política salarial e essas mesmas 

autoridades. Isso demonstra a oposição entre sindicatos, o que gerava a desunião 

dos trabalhadores. 

Houve uma preparação para protesto. Sobre isso a socióloga Martins,H (1994) 

ao estudar a igreja e o movimento operário no ABC, definiu a organização para o 

ato, da seguinte forma: 

 
A preparação desse primeiro de maio foi intensa na região, com reuniões 
realizadas em vários bairros, com a mobilização de trabalhadores nas 
fábricas, montando-se um esquema que determinava até o procedimento 
que cada um deveria ter. Por pressão das oposições sindicais e das bases 
operárias, vários sindicatos da região se cotizaram e alugaram ônibus para 
transportar trabalhadores. Quinze ônibus saíram de frente da sede do 
Sindicato dos metalúrgicos de Santo André, dez de São Bernardo, de Mauá 
saíram dois vagões de trem lotados de manifestantes, um ônibus saiu da 
Vila palmares, em fim, “o ABC foi o Primeiro de Maio organizado” [...] A 
organização era tal que até a AP levou para a Praça da Sé quarenta grupos 
de quatro pessoas cada um, com um esquema de segurança montado 
(MARTINS,H 1994, p. 203).  
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Nesse panorama, a localização do Jardim Zaíra é apontada como fator 

preponderante de estratégia para a organização da manifestação como rememora 

senhor Olivier: 

 

[...] é uma data que marcou muito aqui a comunidade. Você sabe que houve 
o Primeiro de maio de 1968. O primeiro de maio foi organizado na grande 
São Paulo, Osasco, Guarulhos e aqui no ABC basicamente em dois bairros, 
em Santo André lá com o padre Rubens Chasserraux

117
, lá  na Vila 

Palmares e aqui no Zaíra. Porque aqui era o fim do mundo. Quando se 
falava em Mauá já era o fim do mundo, falava em Jardim Zaíra então... 
Então o pessoal metalúrgico, do movimento organizado passava a se reunir 
na minha casa pra preparar esse primeiro de maio junto com meu pai, com 
os líderes aqui da comunidade pra estar discutindo como preparar esse 
movimento pra mostrar pra ditadura que o povo estava organizado [...]

118
. 

 

Aqui, percebemos que as estratégias de organização, resistência e 

intensificavam-se no Jardim Zaíra. Não por acaso, mas por tratar-se de um local 

distante do centro de São Paulo e do Centro do município de Mauá, no qual parte de 

seus moradores, a maioria de operários já se encontravam engajadas no movimento 

sindical e na Ação Católica. 

Entretanto, Padre Praxedes recorda quando o governador iniciou seu discurso 

toda organização desabou, pois alguns manifestantes iniciaram um protesto contra a 

presença do líder governamental, passando a jogar pedras e incendiar o palanque: 

 

[...] “o Zaíra estava todo ali em torno do palanque e começaram a pensar 
que fomos nós que colocamos fogo e não foi. Foi um porra louca que fez 
aquilo! Porque a gente estava muito bem organizado, ninguém ia provocar 
ninguém. Tivemos um medo desgraçado porque a gente passou em frente o 
quartel general que era na São João antigamente, indo até a República. 
Então nós deixamos o Sodré lá sozinho, que ele precisou fugir e quando o 
Sodré começou a falar, todo mundo virou as costas pra lá, pra aquele 
monumento do Anchieta que tem uns degrauzinhos e ali a nossa liderança 
começou a falar dali e então deixamos o governador lá sem público e todo 
mundo voltado pra lá ”[...]

119
. 

 

 

Padre Praxedes relembra a determinação dos manifestantes em demonstrar 

seu descontentamento frente ao governador. Nesse caso, o incêndio é tratado como 

coisa de “baderneiro”. Ele não é o único a pensar dessa forma. Muitos manifestantes 
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 Padre Emílio Rubens Chasseraux, morava junto a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Palmares, em 
Santo André. Em 1968, esse bairro era uma favela com ruas sem pavimentação, sem eletricidade ou serviços de 
água e esgoto. 
118

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
119

 Walfrides Prexedes – entrevista concedida em 7 de julho de 2012. 
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apontam para os estudantes como os “agitadores”120, além dos metalúrgicos de 

Osasco que não estiveram presentes na reunião organizada momentos depois no 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Sobre a participação dos manifestantes de 

Osasco, esta é apresentada por Paulo Sérgio de Jesus como: 

 

[...] o dia em que um contingente de trabalhadores interrompeu um comício 
na Praça da Sé, escorraçando do palanque os locutores e as e 
personalidades oficiais – inclusive o governador de São Paulo, Abreu 
Sodré

121
 – fazendo desse momento uma manifestação contra a política 

econômica do país [...]
122

. 

 

Vale ressaltar, os militantes do Jardim Zaíra estiveram no centro dos 

acontecimentos, segundo seus depoimentos foram contrários ao incêndio, 

demonstraram organização e “combatividade diferenciada”. Do mesmo modo, a 

partir desse momento passaram a trilhar um novo caminho mais engajado na luta 

contra a ditadura. 

Numa análise a respeito do ano de 1968, outro entrevistado o senhor Getúlio 

Miguel de Souza, morador do Jardim Zaíra, na época tinha 16 anos e participou da 

manifestação, relembra que: 

 
[...] tudo começou mais ou menos no ano de 68. Eu era um jovem, bem 
jovem. Tinha 16 anos, mas eu sempre fui assim, um pouco idealista, um 
pouco rebelde e eu me lembro que alguém me convidou pra ir numa 
manifestação, isso no ano de 1968 na Praça da Sé. Aí eu cheguei lá e eu vi, 
assim muita polícia, muita bomba, muita prisão, cachorro, cavalo. Sabe?! os 
policiais com aquelas espadas batendo nas pessoas. Foi uma coisa maluca! 
Mas eu fiquei impressionado com aquilo tudo. 

 
Em sua narrativa, retoma a força do idealismo jovem, frente às ações 

repressivas do governo. O fato de ter ficado “impressionado com tudo aquilo”, 

ressalta o tamanho da repressão e a indignação, isso lhe deu forças para lutar 

contra o governo autoritário, demonstrando sua resistência frente à ditadura. Ele nos 

conta, a partir daquele dia, passou a fazer parte de forma mais intensiva das ações 
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 É preciso observar que a palavra “agitadores” pode estar relacionada ao fato de os estudantes agitarem em 
prol de mudanças por estarem inconformados com a situação de falta de liberdade e clandestinidade, desde a 
implementação do Regime Militar no Brasil, por outro lado no caso dos entrevistados a palavra é usada para 
designar os que agiram por conta própria e desorganizaram a manifestação que estava ocorrendo. 
121

 Abreu Sodré, um dos fundadores da UDN em 1945, a partir de 1966 passou a integrar a Arena. Tornou-se 
governador do Estado de São Paulo em 31 de janeiro de 1967, eleito indiretamente pelos militares permaneceu 
no cargo até 15 de março de 1971. 
122

 Projeto História, São Paulo, nº33, p.365- 373, dez de 2006. 
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contra o governo. Também, traz à luz outros fatores que o motivaram a se tornar um 

militante de esquerda: 

 
Muito bem. [...] Olha, naquela época, eu tenho um amigo que diz assim: ele 
chama de anos de ouro, eram anos de ouro mesmo, né?! Nós éramos 
assim, todos jovens, cheios de ideia. Porque todos jovem é assim, cheio de 
ideia. Ele é...ele quer revolucionar o mundo, ele quer o melhor. Tem essa 
coisa muito humana, essa coisa assim, sabe?! De Humanizar mesmo, 
assim sabe?! [...] Bom, aí nós tínhamos alguns fatores que nos empurrava 
pra essa luta né?! [...] Primeiro a ditadura militar no Brasil que se instalou 
em 64 e nós tínhamos também toda uma revolução acontecendo mundial. 
De maneira assim no mundo inteiro, né?! Em 68, nós tivemos os estudantes 
da França, né... e se falava muito de Revolução Cubana ainda [...]. Falava-
se muito no mito Che Guevara [...] Bom e tudo isso assim era motivo pra 
nós, jovens como éramos na época né?! É... sonhar, idealizar, sonhar. 
Então, grande parte da juventude daquela época, eu acredito que tinha esse 
sentimento, né?! De liberdade né?!  
 
 

 Senhor Getúlio analisa os anos entre 1964 e 1968 como “anos de ouro”. 

Observa fatores internos e externos que impeliam os jovens brasileiros à 

combatividade. Diversas questões, nessa época, impulsionaram a juventude para a 

militância, tanto no panorama nacional de ações contra a ditadura, bem como à 

revolta diante das dificuldades sociais causadas pelo imperialismo. Além disso, as 

manifestações ocorriam em várias partes do mundo protagonizadas pela juventude 

contribuíram para que isso ocorresse por, aqui, também.  

Durante a entrevista, senhor Getúlio ressalta sua propensão ao socialismo: 

 

[...] Agora, na época, como nos estávamos, assim, querendo descobrir um 
novo horizonte, um novo rumo, né?! A ideia era fascinante pra nós. De 
mudar o mundo, de mudar a concepção do mundo, ou seja, é... de criar algo 
que pudesse ser  igual, né?! Então assim, nós começamos a enveredar 
nesse caminho do socialismo, entendendo que no regime socialista, todos 
nós seríamos iguais, ou seja, que nós íamos adquirir é... uma igualdade 
absoluta [...].

123
 

  

É preciso destacar, embora sejam memórias de seus ideais socialistas que o 

levaram a enveredar-se no processo de luta, provavelmente, ele não tinha clara 

consciência a respeito das práticas socialistas pelo mundo.  O que nosso 

entrevistado chama de socialismo vem acompanhado de uma igualdade absoluta. 

Portanto, para compreendermos esse ideal lançamos mão das palavras de 

Raymond Williams: 
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 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 23 de dezembro de 2012 
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O que já foi delineado na comunicação, na educação e na autogestão 
comunitária é radicalmente reforçado por propostas no planejamento 
econômico, na organização das fábricas e na “resolução dos problemas 
coletivos” do trabalho técnico e científico [...] o modo democrático e 
socialista mais eficiente para as organizações ocorre por meio da tomada de 
decisão coletiva [...] WILLIAMS (2011,p.p.358,359). 

 

Trata-se então de uma utopia, de lutar por um sonho de igualdade, ele chama 

de socialismo, assim como, no trecho de Williams, onde as decisões e as soluções 

são coletivas. 

Além disso, demonstra clara percepção do processo de luta como parte de 

um embate maior, algo que iria além do comunismo ou do socialismo. Uma quimera 

humanista que englobasse liberdade e “igualdade absoluta”.  

Sobre os acontecimentos do mundo que motivavam a juventude a se revoltar 

entre as décadas de 60 e 70, Semeraro em seu texto A Primavera dos anos 60, 

sintetiza o tema, da seguinte forma: 

 
As cidades transformaram-se em metrópoles, crescia a participação da 
mulher no trabalho, começava-se a destacar a emancipação sexual e 
irrompia, irresistível a vibração do rock. Eram anos também, da Revolução 
Cubana(1959), da China de Mao Tsé-Tung, do Concílio do Vaticano II 
(1962-1965), das lutas pela independência das colônias do Terceiro mundo. 
Projetos de uma nova humanidade eram desenhados por utopias que 
incentivavam o imaginário coletivo. No mundo inteiro os jovens levantaram-
se sintonizados pela mesma palavra de ordem que pediam o fim do 
imperialismo, das guerras, das discriminações e invocavam a liberdade, a 
solidariedade e a emancipação de todos os povos. Tanto o capitalismo 
como o stalinismo, recebiam a mesma execração. A era de grandes 
realizações e de um novo humanismo parecia delinear-se no horizonte. 
SEMERARO (1994, p.19). 
 

De fato os jovens dos anos 60 foram impelidos a lutar influenciados por 

diversos fatores e em particular os jovens do Jardim Zaíra tinham outra razão, 

sentiam na pele as dificuldades de morar em um bairro operário pobre, exemplo 

claro, das agruras geradas pelo imperialismo. Do mesmo modo, a visão cristã que 

receberam juntamente com as influências dos ideais comunistas davam àqueles 

jovens um espírito de combatividade singular. 

A partir de maio de 1968, os órgãos de repressão passaram a vigiá-los mais 

de perto. Um exemplo disso, em 1971, Padre Praxedes foi chamado ao DOPS124 
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para prestar esclarecimentos, ao ser interrogado lhe apresentaram fotos tiradas 

durante aquela manifestação. Sobre isso ele relembra que: 

 

[...] em 71 é que eu comecei a ser chamado pro DOPS [...] em 68 houve 
aquele celebre Primeiro de maio que a gente se organizou e vi todas as 
minhas fotos ali na Praça da Sé[...] e de cima dos prédios o pessoal filmava 
a gente com tela objetiva. Eu vi uma fotografia ampliada, não tem como 
negar – isso aqui é você? É tá na cara é sou eu mesmo, claro. – esse aqui é 
fulano? – é o fulano. – não podia negar- está aí a foto, né?! 

125
 

 

Entrementes, o engajamento na luta contra as atrocidades do autoritarismo, 

em especial, sua organização e atuação no 1º de maio de 1968, fez com que os 

militantes do Jardim Zaíra adquirissem visibilidade frente aos movimentos de 

esquerda de todo o país, entre eles a AP.  

Sobre isso, senhor Olivier recorda: 

 

[...] Então, esse pessoal já veio, digamos assim, como um agricultor primeiro 
prepara o campo pra depois por a semente, na verdade aqui já tinha até a 
semente já plantada. Na verdade o que tava precisando mesmo, digamos 
assim, era tirar um pouco a erva daninha, juntar um pouco de terra, pra 
planta se desenvolver. Isso do ponto de vista figurativo óbvio [...]

126
. 

 

Neste trecho, senhor Olivier relembra e analisa a chegada da AP ao bairro, 

mas enfatiza por meio de uma metáfora a existência da organização anterior dos 

moradores que ali viviam. A “semente” a que ele se refere, com certeza, trata-se das 

ações de solidariedade e a experiência de combatividade anterior. Talvez, o que ele 

acredita que faltava seria o olhar de alguns intelectuais que contribuíram para uma 

ampliação da consciência crítica frente às ações repressivas. A partir disso, não 

seriam mais iluminados só pela luz do Evangelho, mas receberiam a contribuição 

racional e intelectual, trazidas pelos membros da AP no processo de integração com 

o proletariado. 

 

[...] Então esse foi, digamos assim um embrião que favoreceu que o pessoal 
da AP se aproximasse do nosso trabalho, uma vez que o Cido Farias

127
, por 

exemplo, que é amigo meu até hoje. Ele havia sido seminarista, mas na 

                                                 
125
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 10 de março de 2011. 
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época já não era mais seminarista, mas ele participava da AP. Participava 
da Ação Popular, porque ele já tinha tido orientação de igreja católica nesse 
caminho político não apenas religioso. E além dele, tinha outras pessoas 
ligadas ao sindicato dos metalúrgicos de Santo André como, por exemplo, o 
José Nanci

128
 que também começaram a vir aqui no bairro pra ajudar a 

discutir toda essa problemática. [...] Depois do primeiro de maio, que houve 
todo aquele ato que já é uma coisa contada e recontada a sete versos e 
prosa, o pessoal da AP acabou vindo aqui em Mauá procurando as 
lideranças, procurou o padre Praxedes e depois procurou algumas pessoas 
que eram mais destacadas assim em termos de atuação dentro da paróquia 
e eu fui uma delas [...]

129
. 

 
 

Senhor Olivier destaca a contribuição de Cido Farias para a aproximação dos 

moradores do Jardim Zaira, que já estavam anteriormente organizados em 

movimentos sociais relacionados à Igreja. Cido apresentou as ideias da AP como um 

movimento que também tinha raízes religiosas, mas apresentava uma prática mais 

incisiva do que os movimentos de Igreja. 

A partir de 1 de maio de 1968, as ações no bairro do Jardim Zaíra tomam 

outro caminho, mais combativo, pois passaram a receber a influência de membros 

da  Ação Popular como as pessoas citadas pelo senhor Olivier, as quais já faziam 

parte da AP e passaram a frequentar os grupos de igreja do bairro. Em seu relato 

identificamos a relação entre as experiências vividas pelos membros da Igreja 

Católica progressista e a organização de esquerda. Do mesmo modo, identificamos 

que esse grupo chegou inicialmente a Santo André e, posteriormente, dirigiu-se ao 

Jardim Zaíra. 

Sobre a chegada da AP no ABC, em particular a Santo André, Martins, H. 

(1994) afirma que essa organização passou a influenciar as ações dos militantes 

católicos a partir de 1967 e veio ao encontro das necessidades dos operários em 

discutir e criar ações mais concretas frente à Ditadura. 
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 José Nanci – operário e militante da AP. Foi ele que em maio de 1968 discursou e denunciou o regime 
militar, conclamando o povo a enfrentá-lo, exigindo democracia e liberdades democráticas, liberdade de 
atuação sindical e o fim do arrocho salarial no dia 1º de maio de 1968 na Praça da Sé.  
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CAPÍTULO 2  

 

AÇÃO POPULAR E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO COM AS MASSAS: 

CHEGADA DA AP AO JARDIM ZAÍRA 

 

Neste capítulo trataremos do Processo pelo qual pessoas de várias partes do 

Brasil deixaram suas casas, suas cidades, seus empregos e partiram para morar e 

conviver com os trabalhadores do campo ou da cidade, com o objetivo de levar o 

conhecimento para o processo revolucionário, bem como aprender junto aos 

trabalhadores seu modo de viver. 

 A ideia de integração com as massas não era exclusividade da AP. Em 1968, 

durante a Reunião da ACO, na qual destacamos parte da ata anteriormente, 

mencionava a importância da integração com as massas como uma etapa do 

processo revolucionário. Na ata consta a seguinte anotação: 

 

“transformação de estrutura (Revolução ininterrupta e por etapas)”Lutar e 
saber lutar- lutar se aprende lutando – não olhar só superficialmente os 
acontecimentos, é preciso olhar profundamente, criar situação favorável. 
Dupla tarefa: aprofundar os movimentos de massa; preparar ideológica, 
política e organicamente a vanguarda da revolução (a mais importante é a 
preparação ideológica). Método 1-integração e identificação com as massas 
operárias e camponesas (viver junto, trabalhar junto, lutar junto) Método 2: 
pesquisa- Método 3-mobilização para ação- método 4- educação 
conscientização que deve ser feita a partir da luta e para a luta- 5- 
organização.

130
 

 

Compreendemos que os moradores do Jardim Zaíra já recebiam membros da 

ACO de municípios vizinhos, bem como os moradores engajados no movimento se 

relacionavam com trabalhadores de outras localidades. A novidade foi à chegada de 

membros da AP com outro perfil. Estes novos membros poderiam ter uma raiz 

católica, contudo suas ações apresentavam um viés mais combativo, como 

trataremos mais adiante. 

Os membros da AP chegaram ao Zaíra em 1968 e sua chegada não foi por 

acaso ou estratégia de resistência. Para compreendermos esse processo de 
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integração, junto aos militantes católicos, é necessária uma análise do movimento 

fundado em 1962 e as mudanças pelas quais passou. 

Vários autores131 já discutiram o papel dessa organização no cenário da 

história recente do país.  Fundada no ano de 1962, em Belo Horizonte, no interior 

dos grupos de Ação Católica especialmente da JUC e da JEC. A AP ousou lutar 

contra a ditadura de uma forma diferente das outras ações de esquerda na época. 

Sobre isso Betinho, um de seus fundadores relatou que houve um “casamento” entre 

a ética cristã e a aspiração política (Junqueira, 2009, p. 9). Assim, surgiu a Ação 

Popular, na qual tinha por objetivo implantar o socialismo no Brasil. Segundo 

Betinho, a AP foi o movimento que “tratou de retirar a política do campo da igreja” e 

do mesmo modo tornou-se uma alternativa para quem não concordava com as 

ações reformistas do PC, uma vez que esse era considerado “reformista”, enquanto 

a AP pretendia ser “revolucionária”.  

Souza Lima em seu livro Evolução Política dos católicos e da Igreja no Brasil 

trata do surgimento dessa organização e afirma a AP surgiu em Minas Gerais e logo 

se espalhou pelo Brasil por meio do movimento estudantil e das lideranças sindicais. 

Sobre isso ele destaca: 

 

A adesão dos setores mais avançados da JUC e da JEC assegurava à AP, 
imediatamente, a hegemonia e a direção do movimento universitário e 
grande força no movimento dos estudantes médios. De 1961 a 1964, a 
maioria dos principais dirigentes do movimento estudantil fazia parte da 
organização que nascia, e a própria presidência da União dos Estudantes 
Brasileiros (UNIEB) foi ocupada por militantes do movimento popular. A 
hegemonia da AP sobre o movimento estudantil brasileiro se prolongou por 
muitos anos depois de 1964. Em outros setores da pequena e média 
burguesia, a presença da AP não era negligenciável, principalmente entre 
os profissionais, professores e bancários, e em muitas localidades essa 
presença se eximia através da direção dos respectivos movimentos 
sindicais (SOUZA LIMA 1979, p.44). 

 

 Segundo Betinho, em dois anos a organização passou a ter “três mil 

militantes” e como “organização revolucionária” pretendia chegar ao poder, para 

então acabar com a fome, com a miséria, com a “exploração do homem pelo 

homem” (JUNQUEIRA, 2009, p.10). Gionanni Semeraro em A Primavera dos anos 
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60 (A geração de Betinho) concorda com a afirmação de que nenhum movimento de 

esquerda teve um crescimento tão rápido quanto a AP, segundo ele: 

 

Nenhum movimento no Brasil teve, talvez, um crescimento tão vertiginoso e 
um sucesso tão rápido como a AP, no curto prazo de dois anos. Além da 
trajetória fulgurante, o que mais impressiona é o fascínio de suas propostas, 
a dedicação febril de seus militantes e a incisividade dos resultados. São 
diversas as variantes que concorrem para tanta repercussão: o entusiasmo 
juvenil, o senso da missão política, a efervescência do momento histórico, 
as perspectivas do otimismo cristão, a autenticidade de suas lideranças, os 
métodos democráticos e as novas práticas educativas (SEMERARO, 1994, 
p.64). 

 

Em 1962, em São Paulo a AP realizou a primeira de três reuniões para sua 

fundação. Neste encontro aprovaram o “Estatuto Ideológico” em que constava a 

defesa do socialismo por meio da “revolução brasileira”. Naquele período a 

organização era chamada de Grupo de Ação Popular (GAP), o nome foi logo 

abandonado passando a ser conhecidos como “grupão”. 

Em junho daquele ano, ocorreu em Belo Horizonte, a segunda reunião contou 

com representantes de 14 estados brasileiros. O “grupão” passou a definir questões 

fundamentais da organização e passou a ser chamada de Ação Popular (AP). 

A última reunião foi em fevereiro de 1963, em Salvador, onde realizaram o I 

Congresso da Ação Popular sendo aprovado o Documento – Base, no qual 

expressava em sua introdução a marca do humanismo cristão e do socialismo 

revolucionário, guia teórico do restante do documento. 

O Documento Base continha uma crítica ao “idealismo” e ao “materialismo” em 

que procuravam defender a “perspectiva realista”. Para a elaboração do Documento 

base, é preciso destacar a contribuição do padre Henrique de Lima Vaz responsável 

pela criação do estatuto ideológico da organização. Nessa reunião também foram 

eleitos os membros do secretariado nacional:  

 

Hebert José de Souza, o Betinho (Minas gerais, coordenador nacional) 
Severo Albuquerque Sales (Bahia), Cosme Alves Neto (Amazonas), e Maria 
Angélica Duro (Rio Grande do Sul). Em agosto passaram a integrar o 
movimento Tereza Rodrigues e Silvio Gomes de Almeida (Guanabara

132
), 

Aldo Arantes (Distrito federal), e Luiz Alberto Gomez de Souza (Rio Grande 
do Sul), (RIDENTI, 1993,pp. 213-282). 
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Marcada pela influência do humanismo cristão, a AP atraía o interesse de 

vários cristãos progressistas que viram nesta a possibilidade de participar da política 

na sociedade brasileira. Ao defender o “socialismo como humanismo” pretendia-se 

alcançá-lo sem a ditadura do proletariado, uma vez que criticavam o  socialismo 

soviético representado no Brasil pelo PCB.  

Por meio do textos produzidos pela AP, específicamente no Documento Base 

podemos perceber que os militantes não queriam ser como meros espectadores, 

mas pretendiam aproximar-se das massas para partir de então marcar um 

posicionamento revolucionário, como no seguinte trecho: 

 

A Ação Popular é a expressão de uma geração que traduz em ação 
revolucionária as opções fundamentais que assumiu como resposta ao 
desafio de nossa realidade e como decorrência de uma análise realista do 
processo social brasileiro na história em que nos é dado viver. Visão, opção 
e ação traduzem para nós três momentos articulados de um só movimento 
mesmo de nossa presença a história de que não somos espectadores, mas 
atores conscientes. (...) A direção da nossa ação não se traça a partir de um 
cálculo prudente das posições meio-termo. Por que nosso encontro com a 
realidade é um duro e implacável corpo a corpo com as forças sociais que 
exploram, aviltam e mutilam o homem. É esta realidade deformada e 
desumanizada que nos vergasta asperamente o rosto e nos lança diante do 
desafio. Diante dela nos situamos com ela nos medimos, nela mergulhamos 
na aventura, no risco, na gravidade única de um combate pelo homem. Não 
para teorizar uma vez mais. Mas para transformar radicalmente

133
. 

 

No DB observamos a influência católica nos ideais de “ver, julgar e agir” frente 

à realidade brasileira, na qual os revolucionários passaram a se posicionar não mais 

como “espectadores”, mas como “atores conscientes” que se baseando nisso 

partiriam para a luta “pelo homem” caracterizando uma visão humanista. Esse trecho 

abaixo estaca-se, também, a crítica aos teóricos que tratavam da realidade brasileira 

e propunham melhorias sem a conhecer ou senti-la na pele e segue apresentando 

por qual homem brasileiro eles lutariam: 

 
 Para conquistar a estatura autentica do ser humano. Nosso compromisso 
único é, pois, com o homem. Com o homem brasileiro, antes de tudo. O que 
nasce com a sombra da morte prematura alongando-se sobre o seu berço. 
O que vive com o espectro da fome habitando seu teto miserável, 
acompanhando inseparáveis seus passos incertos, passos de quem 
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caminha na vida sem esperanças e sem rumo. O que crescem embrutecido 
e analfabeto, exilado, longe dos bens da cultura, das possibilidades 
criadoras dos caminhos autenticamente humanos de uma liberdade real. O 
que morre de morte animal e anônimo, atirado ao duro chão de sua miséria. 
Pelo homem lutamos e também com o homem. Nossa luta é de todos. Só 
na consciência do humilhado e do escravo nascerá a flama da libertação. As 
condições concretas de sua existência dão os elementos e a perspectiva de 
sua luta. Essa perspectiva também é a nossa

134
. 

 
 

Em 1964, a AP estava em pleno processo de expansão “nas bases de classe 

média do movimento estudantil”, contudo após o golpe, passou por um processo de 

esvaziamento e de reflexão a respeito de suas diretrizes. A partir desse momento 

aderiu ao marxismo,conforme relata padre José Oscar Beozzo, em Cristãos na 

Universidade e na Política: 

 

A radical modificação sobrevinda em 1º de abril de 1964, com a extinção 
dos partidos políticos, a dissolução das associações livres dos estudantes, a 
modificação da política externa, a ausência absoluta de participação popular 
no novo regime de duas maneiras: obrigando-a a se refugiar na 
clandestinidade, com tudo o que isto comporta, e a buscar uma revisão de 
suas posições teóricas sobre a nova ordem de coisas (BEOZZO, 1984, 
p.114). 

 

Como resposta aos novos desafios foi elaborado o documento “Resolução 

Política”, em 1965, no qual preservou os fundamentos filosóficos do Documento 

Base como o humanismo e as críticas ao Socialismo Real, e trouxe “o objetivo 

explícito de conquistar o poder através da insurreição”. Demonstrando, com isso, as 

influências da Revolução Cubana e Chinesa.  

A necessidade de reavaliar o movimento instaurou um novo debate em 1967, 

como é possível notar no trecho destacado da reunião da AP: “Na etapa atual, para 

que se possa chegar a resultados coerentes e inclusive preparar etapas futuras, é 

necessário considerar o estudo crítico do marxismo como eixo e princípio ordenador 

da discussão”.135
 

 

No decorrer dessas discussões, as influências das revoluções Chinesa e 

Cubana levaram à divisão da AP em duas correntes. A “corrente 1” defendia as 
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ideias maoístas e era “adepta da Guerra popular prolongada”. Já. a “corrente 2” 

defendia a revolução semelhante a que ocorreu em Cuba136. Essa disputa ideológica 

entre as correntes são definidas por Lima e Arantes da seguinte forma: 

Em oposição aos “seis pontos”
137

 da “corrente 1”, alguns setores passaram 
a defender um sistema de ideias que ficou conhecido como “corrente 2”. 
Sustentavam a posição antirrevisionista, mas não defendiam a existência de 
uma terceira etapa do marxismo-leninismo. Consideravam capitalista a 
sociedade brasileira, não viam nela nenhum traço feudal significativo, razão 
porque defendiam uma revolução imediatamente socialista para o país. Não 
tinham proposta clara a respeito do caminho da revolução, embora alguns 
mais destacados representantes tivessem nítida posição “foquista”

138
. 

Sustentavam que no país nunca existiria um partido proletário, sendo 
necessária não a “reconstrução do Partido”, como formulava a “corrente 1”, 
mas a sua “construção”. Na medida em que a “corrente 1” ia ganhando 
adeptos a influência decisiva nas regiões, estas começaram a levar a 
prática a política de integração na produção [...] “A corrente 1” que 
galvanizava a ampla maioria da organização (LIMA    e ARANTES, 1984, 
p.71). 

 

As ideias maoístas de revolução como uma “guerra popular prolongada” 

foram aceitas pela maioria dos membros da AP (corrente 1) em detrimento das 

propostas cubanas (corrente 2),  pois possibilitaria o conhecimento e a formação das 

massas, numa perspectiva a longo prazo, levaria a tomada do poder. Tratava-se de 

um meio para ampliar as frentes de trabalho da organização junto ao proletariado 

por meio da integração dos seus quadros. 

Em 1968, os membros da “corrente 2” foram expulsos e as ideias da “corrente 

1” foram colocadas em prática.  No documento da Ação Popular, de 1968, está 

elencada a direção na qual a organização iria seguir a partir daquele momento: 
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 A Revolução Cubana. 
137

 De acordo com Lima e Arantes o Primeiro ponto dizia respeito à etapa de desenvolvimento do marxismo, no 
qual acreditavam que o imperialismo caminhava para a ruína e o socialismo avançava para a vitória. Nesse 
momento é dado o destaque ao pensamento de Mao Tse-tung como uma nova etapa do marxismo-leninismo. 
O segundo ponto relacionava-se a sociedade brasileira na qual possuía um caráter semicolonial e feudal 
(pensamento compartilhado pelos membros do PC) necessitando, assim uma revolução de tipo nacional 
defendida no terceiro ponto. Dessa forma o quarto ponto é apresentado como a guerra popular como o 
caminho da revolução. Nesse ponto havia também a crítica ao “foquismo”. O quinto ponto tratava da “questão 
do Partido” ressaltando a necessidade da reconstrução do partido no Brasil. Por fim o último ponto falava da 
importância da “integração na produção” como meio para a transformação ideológica dos membros da AP, os 
quais em sua maioria eram de “origem pequeno-burguesa” (LIMA & ARANTES 1948, p.70). 
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 Nesse momento alguns membros da AP apresentam uma postura foquista, isto é, postura revolucionária de 
inspiração guevarista que tinha por objetivo criar focos (daí o nome) de revolução no país, como forma de 
enfraquecer o imperialismo. A ideia era a criação de múltiplos focos de guerrilha e dessa forma fazer frente a 
repressão. 
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A consagração de uma “prática”, e de uma “integração” com as massas em 
oposição a teoria revolucionária, em oposição ao marxismo leninismo como 
guia a ação, instalada nas bases o empirismo necessário como garantia 
para a aplicação de um sistema dogmático e oportunista, porque este 
sistema articulando-se exatamente sobre uma linha geral política baseia-se 
numa analise falsa da realidade brasileira, calcada num modelo pré-
fabricado, num transplante mecânico e que portanto se afasta dos 
verdadeiros interesses das classes oprimidas em nosso país (Ação Popular, 
Duas Posições, 1968,p.10).

139
 

 

No livro Sob o signo da Revolução brasileira: uma experiência da Ação 

popular no Paraná, Dias analisa o objetivo da “integração na produção” e afirma está 

associado às características da AP:  

 
Já se viu que os militantes com o passado na JUC se identificam com a 
prática de servir ao povo, viver com ele, inspirada no maoísmo, não 
obstante a diferença de horizonte entre essa vertente marxista e o 
cristianismo. Para militantes de formação nitidamente marxista [...] a opção 
decorria[...] da recusa do vanguardismo e do foquismo apresentados pela 
“corrente 2” e da identificação com a proposta da “corrente 1” (DIAS, 
2003,p. 136). 
 

Após os debates e rachas internos a AP optou pelo maoísmo140 como 

estratégia revolucionária. A AP iniciou a transformação nas suas ações práticas e 

passou a defender a ida dos militantes de origem pequeno-burguesa ao campo ou 

às fábricas, o qual passaria a viver, trabalhar e comer com o proletariado. Deixaria o 

“modelo pré-fabricado” de interpretação dos problemas brasileiros e passaria  a se 

deparar com os “verdadeiros interesses das classes oprimidas” do Brasil. 

Betinho, um dos dirigentes da AP, participou desse processo de integração na 

produção e, em 1969, foi morar no Jardim Zaíra. Em seu depoimento transcrito no 

livro Os Caminhos da Democracia relatou: 

 

Aí veio o AI- 5 e fui para o ABC, fui participar da luta contra a ditadura no 
ABC, em Santo André, Mauá, onde passei a viver clandestino. Durante todo 
esse período eu era clandestino.Nosso slogan na época era "só a luta 
armada derruba a ditadura. Em 1968 nós viramos maoístas

141
, e aí o lema 

                                                 
139

 Cf: SANTANA, Cristiane Soares de. Maoísmo na Bahia (1976-1970). 
140

 Nesse caso a adesão às ideias maoístas se deu através influência das ideias de revolução, na qual esta seria 
feia através da luta de massas. Para tanto esta deveria ser “formada”, pois segundo os maoístas “a maior fonte 
de energia para a guerra está nas massas populares”. 
141

 Sobre a escolha pelo maoísmo Betinho afirmou que ao retornar de Cuba a AP já estava dividida entre duas 
correntes, uma maoísta e outra cubana. Ele, junto com a maioria aderiu a linha maoísta que tomou o poder da 
organização e expulsou aqueles que eram da linha cubana liderados pelo chamado grupo de oportunistas e 
provocador – Vinícius Caldeira Brant, o padre Alípio e Altino Dantas – para Betinho a opção pelo maoísmo 
deveu-se ao fato de essa corrente possuir um furor ideológico incrível. 
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passou a ser "só a guerra popular derruba a ditadura" (JUNQUEIRA,  2009, 
p.135). 

 

Ao relembrar o lema da AP, em 1968, havia mudado de “luta armada que 

derruba a ditadura”142 para “só uma guerra popular derruba a ditadura”. Não se trata 

apenas de  uma simples mudança de slogan, mas uma profunda mudança de 

atuação dos militantes ao se inspirarem nos ideais maoístas passaram a trabalhar 

junto ao operariado do ABC paulista e em outras frentes urbanas e rurais do país.  

Essa mudança de postura apresentada por Betinho de uma “luta armada” 

para uma “luta popular” era tratada como uma das linhas da AP, desde 1964 sofria 

diversas transformações teórico-ideológicas143, especialmente no campo do 

marxismo. No viés maoísta o foco  era a “guerra popular” e esta implicava na 

formação a longo prazo das massas, para se mobilizassem e apoiassem o 

movimento. Logo, a exclusividade da revolução socialista por meio da luta armada 

desapareceu e abriu espaço para as ideias de transformação de forma pacífica, 

como os ideais maoístas. A influência desses ideais mostrando um novo caminho 

para o poder – a guerra popular prolongada – que apresentava como estratégia o 

cerco das cidades a partir dos campos. No Brasil, esses ideais atraíram vários 

jovens  crentes da “integração na produção” e no igualitarismo. Sobre isso alguns 

autores, posteriormente, analisaram essa característica da AP. Um exemplo, é o 

artigo de Reis Filho (2003), o qual  procurou compreender a influência do maoísmo 

sobre o movimento. Para o  autor a opção pelo maoísmo deveu-se à perspectiva de 

transformação ideológica que buscava um “homem novo” com qualidades desde a 

humildade, bem como o igualitarismo, conforme descreve: 

 

A perspectiva do maoísmo de revolucionar as mentalidades abria espaço 
para uma reflexão sobre a importância e o papel da pedagogia 
revolucionária, tão cara à experiência da Ação Popular desde a sua 
fundação. Finalmente, mas não menos importante, a ética maoísta 
caracterizando a ação revolucionária como um “serviço” ao povo, 
valorizando qualidades como a humildade, o trabalho paciênte e anônimo, a 
austeridade, o igualitarismo, etc., propunha uma concepção comportamental 

                                                 
142

 Slogan usado como palavra de ordem e nos cartazes do movimento estudantil. 
143

 Sobre a trajetória da AP e suas influências teórico ideológicas Marcelo Ridenti apresenta três raízes: no 
cristianismo da JUC no fim dos anos 50 e início dos anos 60, sendo influenciado posteriormente pelas ideias de 
Che Guevara, até que a partir de 1968 aderiu ao maoísmo. Nesse caso é caracterizado pelo autor como 
romantismo revolucionário presente no cristianismo de esquerda, no guevarismo e no maoísmo, pois todos 
valorizavam a ideia de um povo em combate à modernidade capitalista da sociedade nacional. (RIDENTI, 2000). 
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que recuperava ressonâncias do cristianismo primitivo igualista, 
reinterpretado e reintroduzido, sobretudo na América Latina, pela chamada 
teologia da libertação, muito em voga em meados dos anos 60 e que 
contava com inúmeros adeptos entre os militantes da AP (REIS FILHO 
2003, p.214).  

 

A respeito de “revolucionar as mentalidades”, tanto a igreja progressista 

quanto o maoísmo tinham características comuns como a humildade e a luta pela 

igualdade. Contudo, o maoísmo pretendia ir além e implantar mudanças estruturais 

contra o imperialismo e no caso do Brasil derrubar a ditadura. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Maria Auxiliadora Arantes num trabalho144 

com militantes da AP  nos aponta a seguinte observação sobre o processo de 

integração: 

 
Com o firme propósito de (re)construir um partido proletário, sendo AP um 
grupo majoritariamente pequeno-burguês, a integração na produção, em 
última instância, consubstanciaria a proletarização e revolucionarização 
ideológica dos militantes[...]Os ensinamentos de Ho Chi-Min e Mão Tsé-tung 
encontram um terreno receptivo entre os militantes de AP. A 
"revolucionarização ideológica" propõe a integração na vida, no trabalho e 
na luta do operário e do camponês. Tornar-se como um camponês. Tornar-
se como um operário. A proposta de identificar-se com os oprimidos indica 
um caminho radical: abandonar os bens, a casa, a roupa e morar como 
operário e como camponês. [...] Foi assim que a „integração na produção' 
apareceu como a forma por excelência e a mais elevada, para promover a 
transformação ideológica dos militantes da AP, oriundos da pequena 
burguesia. As primeiras iniciativas partiram de São Paulo e da Bahia, e 
continuaram no segundo semestre de 1968 e no ano de 1969." [...] 
Assistência médica, a mesma que houvesse para a população do lugar. 
Andar a pé, no sol, na chuva, distâncias de léguas, entre a casa e o lugar de 
trabalho: as escolas de alfabetização de adultos e os contatos com os 
camponeses da região. Na cidade a mesma coisa. Morar na periferia, andar 
de ônibus. Trabalhar em fábricas e se submeter às "revistas" ao entrar e ao 
sair do trabalho[...] (ARANTES, 1994,p. 32). 

 

Desse modo, a integração na produção representava também o encontrar-se 

com um Brasil pobre, explorado, excluído, doente, que passava fome e sede. Era 

deparar-se com a realidade na qual alguns militantes só conheciam pelos livros, e 

diante disso um exercício de renúncia e desprendimento que alguns estavam 

dispostos a experimentar. Tratava-se também a transformação ideológica por meio 

da experiência concreta. O meio de identificar os problemas da população oprimida, 

era sentir na pele, era viver junto com eles e lutar contíguo para a mudança. 

                                                 
144

 Arantes, Maria Auxiliadora A.C. Pacto Re-velado: psicanálise e clandestinidade política. São Paulo, Editora 
Escuda, 1994. 
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Senhor Getúlio Miguel de Souza relembra a impressão que tinha ao conhecer 

e conviver com alguns “integrados” que deixaram suas seu local de origem e vieram 

para o ABC: 

 
[...] Tinha um casal que eu morei alguns dias com eles. Eu lembro só o 
nome frio deles era o nome era o Monteiro

145
 e a Maria

146
, ele era médico e 

ela assistente social formada, eles largaram tudo isso lá e trabalhavam aqui 
numa fabriquinha, ganhavam o salário mínimo, levavam marmita, 
cozinhavam naquele fogãozinho de duas bocas, aquela coisinha pequena, 
dois cômodos, geralmente tinha mais companheiros pra dividir aqueles dois  
cômodos. Então assim, era uma vida, sabe?! E ele era assim tão, otimista – 
“Não companheiro, nós vamos fazer a revolução!”(dizia o médico)

147
 E eu 

ficava olhando pra eles assim:  Mas rapaz que coisa! Ele largou tudo aquilo, 
em nome da causa! Outros foram pro campo, a mesma coisa, né?! Foram 
integrar lá as milícias do campo que eles chamavam. Foram carpir, foram 
trabalhar na enxada, na foice, no machado. É assim, eu acho isso muito 
difícil pras pessoas fazerem isso sendo que a princípio nós dizíamos que 
nosso ideal era o maior do mundo [...]

148
 

 

O processo de integração causava perplexidade entre os membros da AP que 

moravam nas áreas para onde se dirigiram os “integrados”, como no caso do senhor 

Getúlio. Seu estranhamento diante da realidade do médico que deixou sua cidade, 

sua profissão e junto com a esposa passou a trabalhar numa pequena fábrica como 

metalúrgico. Por outro lado, o idealismo revolucionário e o desprendimento desse 

casal, impulsionavam outros militantes como senhor Getúlio para a revolução, o 

“ideal maior do mundo” como ele relembra. 

Aparecido Faria, membro da AP, em depoimento para o livro Retratos da 

Resistência – Histórias da Ação Popular no ABC, de Danilo Maeda, também reflete 

sobre a o processo de integração de Monteiro: 

 

Tinha um médico também, o Monteiro, que veio para cá para fazer latinha. 
Isso gerava até uma discussão entre a gente. Tinha tanto lugar para ele 
atuar como médico, mas veio para cá fazer latinha? Para colocar sopa de 
tomate dentro (MAEDA, 2008, p. 94). 

 

Diante disso, analisamos que não se tratava apenas de descolar o militante 

para uma área diferente da sua. Ele deveria experimentar uma vida diferente 

também. Então, nessa perspectiva não adiantaria para o processo de transformação 

                                                 
145

 José Celso Garcia, 68 anos, médico, natural de São Lourenço, Minas Gerais. 
146

 Maria Lucia dos Resende Garcia, 65 anos, assistente social, natural de Minas Gerais. 
147

 Grifo nosso. 
148

 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 28 de março de 2012. 
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ideológica, deixar o médico exercer sua profissão, ele deveria trabalhar como 

operário. 

É nesse processo, que os militantes chegam ao ABC Paulista – lugar de 

grande concentração de operários – e posteriormente muitos se dirigiram ao Jardim 

Zaíra. Aos poucos a AP formou grupos de conscientização juntos aos estudantes da 

JEC e da JUC de Santo André e com os militantes da Ação Católica do bairro de 

Mauá. Sobre a ida dessa organização ao ABC, Martins descreve: 

 

O trabalho de fábrica era, no ABC, vinculado ao trabalho de bairro. O 
objetivo dos militantes da AP era o de verificar em que bairros viviam os 
operários da fábrica onde tinham um trabalho político. Com isso iam 
estabelecendo uma rede de contatos criando no bairro um esquema de 
sustentação e de solidariedade para com as lutas operárias [...] (MARTINS, 
H. 1994, p. 188). 
 

Diferente do que Martins, H. (1994) nos aponta a rede de contatos foi criada, 

porém o esquema de solidariedade já existia no Jardim Zaíra, como tratamos 

anteriormente. A novidade trazida pela AP era uma organização estruturada em 

forma de partido, organizada hierarquicamente e atuante frente à clandestinidade 

imposta pela Ditadura Militar.  Frente a isso, era necessária uma articulação efetiva 

entre os moradores para acolher os militantes e auxiliá-los a inserir-se nas fábricas, 

nos movimentos junto à Igreja e à associação dos moradores. 

Num outro trecho, a autora trata do modo como a AP se inseriu no bairro 

operário de Mauá. Infelizmente, não especificou o nome do bairro, contudo diante 

das pesquisas sabemos que se trata do Jardim Zaíra. Ela afirma: 

 
 Na realidade, a AP conseguiu organizar em um dos bairros de Mauá, um 
importante trabalho ligado aos movimentos populares. O caso desse bairro, 
aliás, é um bom exemplo de como a AP entrava nos trabalhos da Igreja que 
já tinham certa organização, e atraía para os seus quadros as lideranças e 
os melhores militantes (MARTINS, H.1994, p.188). 

 

De forma resumida, Martins, H. (1994) abordou a chegada dos membros da 

AP ao bairro operário. A organização “entrava nos trabalhos da Igreja” faz-se 

necessário ressaltar, no caso do Jardim Zaíra, seus movimentos estavam articulados 

não só com a Igreja, mas com os movimentos da SABAJAZAC, por sua vez contava 

com a participação de diversos operários de diferentes linhas ideológicas. 
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Faz-se necessário, neste ponto, um aprofundamento sobre o entrelaçar de 

experiências. 

Para a direção política da AP o objetivo era ter militantes profissionais dentro 

da organização, capazes de dedicar todo o seu tempo ao partido. Para isso, era 

necessário que o militante tivesse sua vida política atrelada à vida privada, como 

descreve o documento da AP, de 1966: 

 
Revolucionário profissional é, portanto, é o militante que está 
permanentemente preocupado com a luta revolucionária que colocou a 
revolução no centro de sua vida a ponto de relacionar todos o seu planos 
com as necessidades da revolução, que está disposto a dedicar toda a sua 
existência à causa revolucionária. É o militante que faz da revolução a 
grande tarefa da sua vida. Para ser revolucionário profissional é preciso ter 
muita firmeza, muita coragem e muita abnegação. E é preciso, sobretudo ter 
compreendido o significado humanista da evolução e ser capaz de encarar 
a luta revolucionária também como forma de realização pessoal. (sic., 
AÇÃO POPULAR, PROFISSIONALIZAÇÃO DOS QUADROS: UMA 
NECESSIDADE URGENTE, 1966, p.02). 

 

No trecho acima, é possível perceber o caráter político da integração na 

produção, do mesmo modo aponta para a orientação que os militantes deveriam 

seguir. Quase uma imposição, na qual rememora o senhor João Bosco Rolemberg 

Côrtes149: 

 
[...] E na época uma visão muito esquerdizante e sectária, os filiados e 
militantes não topavam o processo de integração, na época era quase um 
desbunde você não topar. E a gente perdeu muito espaço na classe média 
de influencia política porque os quadros ficaram aqui do PMDB, foram pra 
via profissional normal. Uma política muito sectária valorizava só uma 
disposição mais radical, de ir para o extremo, de luta mais radical [...]

150
. 

 

Em seu relato, podemos perceber o processo de integração na produção não 

era uma prática unânime entre os membros da AP. Não foram todos que aderiram a 

essa ação. Contudo, os que decidiram atuar nessa forma de luta tiveram 

experiências singulares, do mesmo modo, propiciaram um conhecimento 

diferenciado para os que acolheram. 

O objetivo de integração da AP é analisado por Lima e Arantes em História da 

Ação Popular (da JUC ao PCB) como algo que visava a proletarização de uma 

                                                 
149

 João Bosco Rolemberg Cortês, 64 anos, Secretário de Assistência Social de Aracaju. Morou no ABC Paulista 
entre os anos de 1969 e 1971. Seu depoimento nos possibilitou compreender o processo de “integração na 
Produção” e as experiências de sair do seu local de origem e morar no bairro operário. 
150

 João Bosco Rolemberg Côrtes – entrevista concedida em Aracaju, Sergipe em 12 de julho de 2012. 
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organização, antes vinha basicamente do movimento estudantil, especificamente de 

classe média. Dessa forma, apontam: 

 

O movimento de “integração na produção” serviu para consolidar e ampliar 
importantes frentes de trabalho populares da AP e inaugurou novas frentes 
em áreas trabalhadoras

151
. Contribuindo para que inúmeros quadros e 

militantes tivessem um contato mais direto com as massas (LIMA  e 
ARANTES, 1994, p.115). 

 

A experiência de “revolucionar as mentalidades”, por meio do conhecimento 

prático da realidade brasileira não modificou apenas os membros da AP, que se 

dispuseram deixar seus locais de origem e participar do processo de integração na 

produção, pois ao analisarmos a amplitude pelo qual o movimento passou a ter após 

68, identificamos sua ida ao ABC e em particular, ao bairro operário de Mauá, 

modificou também o dia-a-dia dos moradores que receberam esses militantes.  

Os membros da AP trouxeram seu conhecimento teórico, textos, livros e a 

experiência de organização clandestina revolucionária, no qual procuravam 

transmiti-los a um número cada vez maior de pessoas no bairro operário. Sobre essa 

experiência, dona Gilda relembra: 

 
[...] A gente leu muito Marx. Eu não ligava muito pra essa questão não. Meu 
marido era mais ligadão. Mas era o livro de Marx, Mao Tsé-Tung. Que a 
gente precisava tá lendo [...] Ah então, eu lia pouco [...]

152
. 

 

 Dona Gilda era atuante nos grupos de igreja e grupos de mulheres no Jardim 

Zaíra. Ela demonstra que a AP trabalhava no processo de formação das massas, e 

apesar disso, seu interesse pelas leituras é considerado por ela pequeno, enquanto 

                                                 
151

 Sobre essas frentes ARANTES aponta da seguinte forma: “Arrolamos 23 frentes de trabalho entre pequenas 
e grandes, importantes e secundárias, distribuídas por oito das áreas geográficas que a AP definia como 
"regiões": Pará, Maranhão, Nordeste, Bahia e Sergipe, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Goiás. Dentre o 
pessoal que se "integrou" nessas frentes identificamos um grupo de 120 companheiros, que nos serviu como 
amostragem da análise. Das 120 pessoas referidas, 90 se dirigiram ao campo, "integrando-se" na produção 
agrícola como assalariados rurais ou camponeses; 30 dirigiram-se à produção fabril. Das 23 frentes de trabalho 
que receberam esse contingente, 16 situavam-se no campo e sete em áreas de operariado industrial urbano. 
Nesse cômputo, trabalhos como o do ABC, o de São Paulo, o de Contagem, o do Vale do Pindaré, no Maranhão, 
o de Água Branca, em Alagoas, o da Zona da Mata de Pernambuco, o da Zona do Cacau da Bahia, ou trabalhos 
bem menores, para onde eram mandadas duas, três duplas de pioneiros, cada um desses trabalhos contamos 
como uma frente de trabalho. Houve elevado número de frentes novas, abertas no curso da “integração”. Da 
amostragem referida, 14 foram frentes abertas no curso da “integração”, nove já existiam anteriormente 
(ARANTES; LIMA 1994,p.111). 
152

 Gilda Fioravante - entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 17 de maio de 2011. 
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de seu marido era maior, chamado por ela de “mais ligadão” no processo de 

formação. 

Com ponto de vista contrário ao de Arantes, Ridenti em seu artigo Ação 

popular: cristianismo e marxismo analisa o percurso da AP, particularmente, a 

adoção do maoísmo. Segundo o autor, a sugestão maoísta de integração na 

produção: 

 
Colocava-se novamente uma visão redentora da luta revolucionária 
conduzida por uma elite comunista abnegada e sacrificada, a compartilhar a 
vida com camponeses e operários. Santos comunistas unidos ao povo 
numa visão revolucionária, agora com certeza científica de sua missão 
histórica salvadora, eis o maoísmo de origem cristã (RIDENTI, 2002,p.252). 
 

Numa perspectiva religiosa, o autor considera em seu artigo características do 

processo de Integração na produção e ao ligar o cristianismo com o maoísmo 

procura analisar os vestígios do “romantismo revolucionário” que marcou as 

esquerdas dos anos 60. Tratava-se, então, da transformação individual por meio do 

igualitarismo e da renúncia para se extinguir os “vícios pequeno-burgueses”, uma 

vez que a AP era formada em sua maioria por camadas da classe média. Para 

Ridenti (2002), a origem cristã é preponderante para que o militante aceitasse a 

integração. Bem como, a redenção de seus pecados por meio da ajuda ao próximo. 

Essa mesma análise é considerada por Betinho no depoimento transcrito no livro 

Memórias do exílio. Nele o autor comenta: 

 

Viemos de uma tradição cristã. Então tinha que haver uma fase de 
transição, com uma certa solução de compromisso se estabelecendo. Negar 
hoje o valor disso dizendo que até então não éramos um grupo pequenos 
burgueses cristãos, e que depois viramos marxistas, por volta de 67, é pura 
idiotice. É não entender que nós éramos resultantes de um processo com 
profundas raízes sociais encontradas no Brasil. E, no Brasil, até 64, uns 
90% dos militantes políticos, ou eram católicos ou tinham pai e mãe 
católicos, tinham saído do cristianismo. [...] Ao chegarmos a adotar o 
maoísmo como uma religião em 1968-1969, tínhamos uma base para isso. 
[...] Nós saímos da Ação Católica e outros grupos não. Depois de Cristo, 
deu-se um vazio, mas o maoísmo chegou e o camarada Mao pegou de 
povo a bandeira (SOUZA, (1976, p.72). 

 

Apesar de considerarmos as características que deram origem ao processo 

de Integração, de acordo com as pesquisas e entrevistas, percebemos que esse 

processo não estava relacionado somente a uma razão religiosa e, sim política, 
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capaz de levar ao maior número de pessoas a formação necessária para a 

revolução. Diante disso, quando Betinho analisa os movimentos de esquerda e 

afirma que 90% eram católicos, ele se refere à influência católica no Brasil e não de 

ação de militantes efetivamente católicos. O maoismo, neste caso, é ferramenta que 

propõe a união das massas para acabar com o capitalismo. Mao é associado a 

Cristo como liderança, como aqueles que propõem uma mudança. 

No processo de integração, aquele que acolhia os militantes tinha uma tarefa 

importante, pois abriam suas casas, acolhiam os integrados, lhes davam abrigo e 

segurança durante o tempo em que permaneciam em suas casas. Eram os 

acolhedores que auxiliavam os integrados a encontrar emprego e se agregar, de 

fato, no meio metalúrgico. Sobre a acolhida de muitos militantes, dona Gilda 

relembra: 

 

Mas, a gente como era muito aberto aos movimentos populares, eles 
procuraram a gente pra dar asilo para as pessoas que vinham de fora. Na 
minha casa moraram ...2...4...6 casais.[...] A gente na verdade era muito 
simples. Dava asilo mesmo, porque dava asilo pra qualquer um

153
. 

 

A solidariedade política demonstrada por dona Gilda fez parte da realidade de 

muitos militantes. Sem ela a situação de integração e da própria clandestinidade não 

teriam sido possíveis.  

Ao tratar sobre isso, durante a entrevista dona Gilda, depois de uma longa 

pausa relembra dos pedidos de Betinho para que acolhesse companheiros do 

movimento: 

 

[...] E a gente tinha uns caras clandestinos dentro de casa, então eu estava 
muito nervosa já. Sabe quando você tem uma pessoa que fica ali...? E esse 
casal, era um casal, que pra mim acabava sendo meio suspeito, pra família 
da gente. Porque eles vinham, não sei se eles não tinham uma preparação 
maior, era diferente do Betinho. O Betinho se entrosava com a gente. 
[...]Agora, esse casal, chegava gente na minha casa eles se escondiam no 
quarto, os dois, o casal. Então você imagina, chegava minha mãe, por 
exemplo, na época, minha mãe e meu pai: “mas quem é esse pessoal?”, “é 
amigo nosso”, ninguém ia falar o que eles estavam fazendo. Ainda mais que 
eu tinha um irmão que trabalhava na polícia e que vivia falando que eu ia 
presa qualquer hora (risos). Aí meu pai ficava cismado com aquele casal. 
Então eu estava meio nervosa já, com eles. E foi na época da copa, eles 
torciam contra, na casa da gente eles torciam contra o Brasil.[...]

154
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 Gilda Fioravente – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 17 de maio de 2011. 
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 Idem. 
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Por meio das memórias de dona Gilda, podemos perceber que a acolhida dos 

militantes alterou sua rotina, principalmente, por tratar-se de um período de 

recrudescimento por parte do governo ditatorial, isso provocava receio e necessitava 

de atitudes que visavam à segurança. Do mesmo modo, percebemos, humanismo e 

solidariedade foram fundamentais para que acolhesse um grande número de 

militantes clandestinos. 

 Em muitos momentos a acolhida dos militantes não só alterava a rotina como 

causava certas contendas e nervosismo, pois, o fato relembrado por dona Gilda 

lança luz ao que provavelmente acontecia com certa frequência. Muitos militantes 

vinham de lugares distantes, com ideias e práticas que poderiam causar 

estranhamento, outros vinham de classes sociais distintas e não se adaptavam com 

tanta facilidade a nova realidade. Havia ainda aqueles que, devido à intensificação 

do sistema repressor instaurado no Brasil, tinham receio de se integrar de fato, de 

fazer amizade. Ela procura justificar esses comportamentos como possível falta de 

preparo para o Processo de Integração.  

A Copa do Mundo de 1970 tornou-se marco para rememorar o estranhamento 

diante de militantes brasileiros que torciam contra seu país. Além disso, para Dona 

Gilda, no meio em que vivia era complicado explicar para os outros, até mesmo para 

os membros de sua família, o que aquelas pessoas estavam fazendo em sua casa.  

Mesmo diante do risco, pelo fato de seu irmão ser policial, ela enfrentava e 

acolhia. 

 O senhor Olivier também rememora as estratégias de solidariedade para 

acolher os militantes em uma época de luta clandestina: 

 
A Gilceone

155
 que morou aqui esse povo que veio de fora, meus amigos [...] 

a Gil morou na minha casa um período escondida[...] todo mundo na 
comunidade achava que ela era sobrinha do meu pai e da minha mãe. Ela 
tem mais ou menos a minha idade. Passou tranquilamente como parente 
nossa. Era loirinha, magrinha. Ela tem a mesma fisionomia do povo da 
minha casa. Você pegava um outro e botava na casa que a família tinha 
cabelo crespo meio loirinho que nem a Mirtes que era do Maranhão. Morou 
um tempo na casa do seu Severino. O tipo físico dela parecia com o povo 
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 Gilceone Westin Cozenza, nasceu em Paraguaçu, Minas Gerais, havia participado do Movimento estudantil 
na UBES e a partir de 1968 passou a fazer parte da AP. Em 1969 morou em São Paulo, onde foi eleita Delegada 
para representar o Conselho nacional da UBES e durante alguns meses morou na casa do senhor Olivier. 
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da casa dele. E diziam: “é minha sobrinha que veio de lá, de Pernambuco e 
tal” e o povo acreditava [...]

156
 

 

Tornavam-se todos parentes fosse pela fisionomia ou pela necessidade de 

união para enfrentar as atrocidades cometidas pelo regime militar. Nesse caso, 

como questão de segurança dentro da comunidade, fazia-se uso de uma rede de 

amigos capazes de acolher e apresentar como membro de sua família. 

Mônica de Oliveira em sua dissertação de mestrado abordou a experiência da 

integração na produção nas fábricas do ABC Paulista apresentando as mudanças 

ocorridas na vida de quem chegava ao bairro operário trazido pelo processo de 

integração na produção. Para a autora: 

 

O militante enquanto sujeito social era o principal protagonista deste 
processo. Ao mesmo tempo em que ele vive às voltas com uma série de 
rompimentos inerentes a sua condição de integrado, ele recompõe sua 
própria identidade civil com um novo nome, novo endereço, novo posto de 
trabalho e, é claro, com novas relações afetivas e sociais. As mudanças 
ocorridas em sua vida vão além dos aspectos externos como moradia e 
trabalho. Há uma dimensão a considerar relativa ao impacto dessas 
mudanças na vida do sujeito, levando-o a reelaborar suas próprias 
referências individuais a partir do momento em que o militante se submete a 
uma condição social distinta da sua, mas nem por isso desconhecida 
(OLIVEIRA, 2006). 

 

Valendo-se de uma vasta documentação e de depoimentos orais a autora 

analisa o impacto do processo de integração na vida dos militantes. Impacto sentido 

nas falas dos militantes que vieram morar no Jardim Zaíra, pois morar no bairro 

operário implicava numa completa mudança de vida. Não se tratava apenas da 

clandestinidade, pois o militante [clandestino] passaria a uma realidade bem 

diferente a que estava acostumado. Passaram a se vestir, a comer a morar de um 

modo bastante simples. Muitos abriram mão de família, conforto da classe média, de 

seus diplomas universitários para seguir as orientações da Organização em prol de 

uma luta revolucionária. 

O documento entitulado Profissionalização dos Quadros da AP trata da 

preocupação na formação desse “partido de vanguarda”: 

 

Estudantes e intelectuais são deslocados de suas áreas habituais de 
atividade para áreas operárias e camponesas. Neste caso, os quadros 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
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estudantes e intelectuais não tem  conhecimento suficiente do meio, 
contatos, a ambientação necessária. Por isso defendemos como primeiro 
passo do trabalho, a sua integração, pelo menos num período inicial, no 
trabalho produtivo na fábrica ou no campo. Isto é também muito proveitoso 
e importante também do ponto de vista da formação pessoal dos militantes. 
Mas o objetivo principal da  profissionalização e da integração na produção 
é a criação de condições para o desenvolvimento de um trabalho 
revolucionário, deve-se tomar cuidado para que a integração na produção 
não impeça o trabalho político do militante, trabalho que exige 
disponibilidade de tempo e mobilidade. Deve-se encontrar, em cada caso 
concreto, um equilíbrio entre as necessidades da integração na produção e 
as exigências do trabalho político. Todos esses princípios se aplicam 
também ao caso de operários e camponeses que sejam transferidos de sua 
região para outra e tenham, por isso, necessidade de integração inicial no 
trabalho produtivo para o estabelecimento de contatos e identificação com 
as massas.

157
 

 

Esse documento além de tratar da importância da formação do militante 

aborda a necessidade da disponibilidade de tempo e mobilitade para que pudessem 

atuar junto às massas. 

Naquele momento, viver clandestino no bairro operário era do mesmo modo 

atuar junto as camadas populares. Nesse aspecto, tomamos como exemplo Hebert 

José de Souza, o Betinho, jovem intelectual, um dos líderes da AP, não só militou no 

bairro operário,  bem como passou a morar e trabalhar em uma das fábricas de 

porcelana da cidade de Mauá158. Sobre sua vinda o senhor Olivier relembra, houve 

um trabalho anterior por parte da AP para a  escolha de um lugar que pudesse 

acolher aquele  militante clandestino: 

 
[...] Foi feito um estudo com certeza absoluta porque eles (AP) imaginaram 
o quê? O Betinho iria pra uma comunidade que era uma exigência por parte 
do partido que os militantes convivessem com o operariado pra sentir qual é 
a vida do operário. Mas essa comunidade era uma comunidade, digamos 
assim, tranquila entre aspas, porque é uma comunidade efervescente, mas 
não era tão politizada a ponto de chamar a atenção pras questões políticas 
partidárias ou ideológicas e uma comunidade muito grande

159
. 

 

 

É notório, na fala do Senhor Olivier uma característica do bairro, apesar de as 

pessoas apresentarem engajamento junto a diversos movimentos populares, ser um 
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 Documento parte integrante do Processo 703/72 presente no STM com o título (AÇÃO POPULAR, 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS QUADROS: UMA NECESSIDADE URGENTE, 1966, p.10). 
158

 Betinho torna-se funcionário na fábrica de porcelana Real S.A, admitido em 23/07/1969, sob o nome de 
Francisco Carvalho, trabalhou até 25/12/1969. Em entrevista o Senhor Olivier Negri Filho relatou que foi um 
amigo de seu pai trabalhador no setor do departamento pessoal da fábrica que conseguiu efetuar a 
contratação de Betinho para não gerar desconfiança frente aos seus documentos falsos. 
159

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 11 de junho de 2011 
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núcleo de politização, não chamava tanta atenção das autoridades. Em outra 

entrevista, nos relatou que os aspectos geográficos e o grande número de migrantes 

vindos de diversas partes do país facilitava o recebimento de clandestinos sem 

despertar suspeitas. 

Outro motivo, apresentado por ele diz respeito as características de saúde de 

Betinho: 

 
 
 Então pensaram, ele vai pra lá e ele não vai correr o risco de imediato. Até 
porque ele veio como clandestino. Clandestino mesmo que o nome dele 
aqui era Francisco de Carvalho. E ele veio, mas como tinha o problema da 
hemofilia, constantemente o joelho dele vivia inchado e aí tinha que fazer 
aplicação, punção periodicamente, porque vivia inchado e não tinha médico, 
não tinha hospital não tinha nada, então ele foi pra minha casa porque 
ficando lá, minha mãe era enfermeira. Qualquer coisa quando ele ficava 
com febre ou coisa parecida, minha mãe estava ali e era mais fácil estar 
socorrendo. Então o Betinho ficou um tempo lá morando em casa.[...]

160
. 

 

Dessa forma, a segurança proporcionada pelo bairro, com seus morros,  o 

núcleo de militância e a assistência a saúde proporcionada por sua mãe eram, 

segundo ele, facilitadores para que Betinho tivesse ido morar lá. 

Logo que chegou, Betinho passou a trabalhar na Fábrica de Porcelanas  

Real com o nome de Francisco de Carvalho, conforme o registro de empregado. 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 11 de junho de 2011. 
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Imagem 10: Registro de Hebert José de Souza como empregado da Porcelana Real no 
Município de Mauá no ano de 1969 

 

Esse registro de empregado da Porcelana Real nos apresenta indícios da 

ação clandestina de Betinho, pois  juntamente com seu nome frio - Francisco 

Carvalho, constam também nomes fictícios para seu pai e sua mãe - Henrique 

Carvalho e Maria de Freitas. Do mesmo modo, sua data de nascimento foi alterada 

de 3 de novembro de 1935 (data real) para 15 de maio de 1937, assim como o 
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endereço Rua Cezario Ferreira nº35 na Vila América não era sua residência, mas 

sim do senhor Nelson Digenaro161. 

Os documentos falsos proporcionavam a liberdade de circular pela cidade e 

trabalhar sem ser capturado pela repressão, do mesmo modo, ganhava a liberdade 

que outrora não tinha. Num primeiro momento, a clandestinidade tinha um lado 

bastante sedutor na qual Betinho iria desempenhar seu papel junto ao proletariado, 

orientando, ensinando, colocando em prática os ideais de “guerra popular que 

derruba a ditadura”. Sobre isso Frei Beto, em seu livro Batismo de sangue162, nos 

aponta: 

 

Viver na clandestinidade é como tornar-se invisível para os outros. As 
pessoas nos veem, mas não nos conhecem, e os que conhecem não 
podem nos encontrar senão por acaso. Como toda situação de completo 
despojamento, faz-nos sentir mais livres. Trocar de nome dá sensação de 
vida nova (FREI BETO, 1987, p.50). 

 

 Betinho desempenhava cargos diversos e num depoimento dado a revista 

Teoria e Debate163 em 1991, ele narrou com clareza a experiência de trabalhar na 

fábrica de porcelanas Real em Mauá, especificando as tarefas que desempenhava. 

Dizia ele “[...] Na primeira semana, eu carregava caixotes com louça. Eu que nunca 

tinha carregado caixote na minha vida punha no ombro e saía.[...]”. Nesse trecho,  

podemos perceber, por meio da expressão “eu nunca tinha carregado um caixote na 

minha vida”, sua memória, 22 anos depois de ter passado por àquelas experiências, 

traz o embate entre a realidade antes vivida por um intelectual e a que havia 

passado a desempenhar como operário. 

No mesmo período, outros militantes foram morar no bairro operário e em 

outros bairros do município de Mauá trazidos por Betinho e outros membros da AP. 

Exemplo disso é, o senhor João Bosco  desde muito jovem militou na  Ação Católica, 

relembra que desde “14, 15 anos”  passou a fazer parte de JEC quando em 1967, 

pelas vias do movimento estudantil entrou para os quadros da AP e, em 1968, 
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 Nelson Digenaro era amigo do senhor Olivier (pai) e do senhor José Joaquim, pai da Julia que era ligado ao 
partido Comunista Brasileiro e apesar de discordar de algumas ações da AP arrumou emprego para Betinho na 
fabrica de porcelanas onde era chefe do departamento pessoal. 
162

 Beto, Frei. Batismo de Sangue- os dominicanos e a morte de Carlos Mariguella. Rio de janeiro, Editora 
Bertrand Brasil, 10º edição, 1991, p.52. 
163

 http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/betinho?page=0,8, acesso em 23 de agosto de 2012. 

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/betinho?page=0,8
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deixou a cidade Aracaju, onde morava, para aderir ao processo de integração, indo 

morar no Jardim Zaíra. Segundo ele: 

 

[...] Então não restava outra saída, as forças que queriam um outro rumo 
para o país que não fosse o rumo da resistência armada. E a proposta da 
gente, então, se integrar, virar operário ou virar camponês. A AP fez um 
processo de debate intenso com os militantes de classe média do 
movimento estudantil, os universitários, toda uma geração pra ganhar pra 
essa posição e nós fomos os primeiros aqui que nos dispusemos a essa 
proposta [...] Ao mesmo tempo, isso foi nove meses de namoro um 
casamento. As coisas foram juntas. Nos conhecemos na faculdade, 
namoramos e casamos, um casamento semiclandestino. Como já estava 
engatilhado o caminho de proletarização, fomos deslocados pra São Paulo. 
Um caminho com muita peripécia e clandestinidade até chegar lá. A nossa 
lua de mel, que tivemos três dias, tinha que correr porque a tarefa chamava, 
não teve muito tempo pra curtir. A atenção pela repressão, a nossa 
opção[...]

164
. 

 

 Em seu relato é possível perceber, em alguns momentos, a determinação de 

ir para o campo ou para a área urbana era fruto de “um debate intenso com os 

militantes”. Do mesmo modo, sua decisão em particular foi concensual entre ele  e a 

esposa. Isso os trouxe para uma nova realidade bem distante das anteriores. Não se 

tratava apenas de distância geográfica, mas também cultural. 

Dona Ana165 esposa do senhor João Bosco, também militante da AP  ao 

relembrar o processo de integração afirmou: 

 

[...] tinha a proposta de integração nas massas operárias e eu preferia, em 
termos de opção pessoal, vamos dizer de opinião pessoal ele queria ir para 
o campo e eu queria ir pra um lugar que tivesse é... mais fábricas é pra o 
meio operário, era o meu anseio, conhecer. Eu tinha assim uma... não era 
curiosidade, era vontade mesmo de trabalhar no meio operário porque era a 
integração nas massas básicas que era o termo que se usava e ai a gente 
foi caminhando pra se preparar pra essa integração.[...]A gente deixar tudo, 
que era proposta. Deixar a família, deixar os livros, os bens de classe 
média, né?! E sair como nós saímos. Não era mochila, que não tinha nada 
na mochila, com uma sacola, uns cobertorzinhos que não serviram. Um frio 
quando a gente chegou a São Paulo o pessoal ria e dizia você tem que 
comprar um grosso. [...]

166
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 João Bosco Rolemberg Côrtes- entrevista concedida em Aracaju, Sergipe em 11 de julho de 2012. 
165

 Ana Maria Santos Rolemberg Côrtes, 66 anos, cursou a faculdade de Serviço Social em Aracaju (local em que 
mora atualmente), onde militou junto ao movimento estudantil e posteriormente passou a fazer parte da Ação 
Popular. Junto com seu marido participou do processo de Integração na Produção e mudou-se para o ABC 
Paulista. Esta também contribuiu com suas memórias e reflexões sobre a vivência no bairro operário. 
166

 Ana Maria Santos Rolemberg Côrtes- entrevista concedida em Aracaju, Sergipe em 11 de julho de 2012. 



108 

 

 

 

  

A partir do relato acima, percebemos a escolha pela integração era a escolha 

pela luta, pelo trabalho com o operariado. Mesmo deixando tudo para traz e saindo 

apenas com uma mochila, era segundo dona Ana, a melhor coisa a fazer naquele 

momento para continuar sua luta contra a ditadura. Principalmente, após a 

imposição do AI-5167 e o recrudescimento  das ações repressivas por parte dos 

militares, o processo de integração deveria ser cercado de estratégias de segurança 

para não se colocar em risco e nem colocar em perigo aqueles que o acolheram. 

Sobre isso  a organização lançou um documento fornecendo as seguintes 

orientações: 

 

Ouvir muito; observar discreta e atentamente tudo que se passa a sua volta 
e no local de seu trabalho; falar pouco, somente o necessário; nada impor, 
fazer as massas raciocinarem; ser prestativo, ajudar em tudo que for 
possível, mesmo nos trabalhos do campo, ou de casa, não se tornar pesado 
economicamente; respeitar as crenças, os costumes e os hábitos do lugar 
onde trabalhar; não chamar atenção sobre si mesmo, tudo deve ser 
referendado a organização e a revolução; não prometer o que não puder 
cumprir, nem faltar hipótese alguma ao combinado; no tocante a moral ,seja 
de toda a severidade consigo mesmo, jamais se permitir qualquer desvio. 
Um revolucionário é um reformador social e deve comportar-se como tal

168
.  

 

 Pelo documento podemos identificar algumas posturas rígidas que o militante 

deveria tomar ao participar do processo de integração. Em partes, essas atitudes 

eram em virtude do processo de clandestinidade ao qual faziam parte. Contudo, 

esse rigor nem sempre funcionava.  

O documento aborda a respeito da missão do militante integrado, que era 

“fazer as massas raciocinar”, na prática, percebemos a pretensão, era levá-los ao 

raciocínio direcionado pela organização, isso não significava a falta de raciocínio das 

massas antes de sua chegada, mas deveriam tomar novas posturas de luta.  Como 

no caso do bairro pesquisado, onde seus moradores não só pensavam nas questões 

do povo, mas já, estavam organizados e articulados. 
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 Ato Institucional nº5 5 de 13 de dezembro de 1968 concedia poder ao Presidente da República sem 
apreciação judicial, a:decretar recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e das 
Câmaras Municipais; cassar mandatos parlamentares; suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer 
cidadão ; decretar o confisco de bens considerados ilícitos; censurar previamente os meios de comunicação; 
demitir e aposentar servidores públicos e suspender a garantia de habeas corpus (em casos de crime político, 
crimes contra ordem econômica, segurança nacional e economia popular). 
168

 Documento parte integrante do Processo 703/72 presente no STM com o título (AÇÃO POPULAR, 

POLITICA DE CARÁTER REVOLUCIONÁRIO PARA O MOVIMENTO CAMPONÊS, 1968, p.18). 
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Outra militante, rememorou o processo de integração, foi dona Irles Coutinho 

de Carvalho169, sobre isso ela aponta para um outro aspecto, a motivação dos 

militantes de classe média a viver essa experiência tratava-se de um aprendizado 

real, ou seja, algo necessário para compreender em toda sua concretude o que 

havia deixado de aprender por via teórica. Conforme, podemos observar, no trecho, 

abaixo:  

 

[...] Pra mim, [...] ir ao bairro operário foi uma coisa que me parecia 
absolutamente necessária, porque eu fui ver assim, não só porque era coisa 
a fazer, [...] era  a melhor linha política de seguir, mas também porque como 
eu tinha entrado no movimento estudantil ainda praticamente adolescente, 
eu nunca frequentei a universidade, [...] Eu sentia em mim uma grande 
carência de formação teórica, então quando nós fomos pra Cuba e eu vi 
Cuba na minha frente e eu queria muito entender  porque que a gente dizia 
que o socialismo é melhor que o capitalismo, entendeu? Eu queria entender 
como é que isso funciona? [...]  O que é que há de criticável no capitalismo 
fora dessas manifestações que a gente vê aí.  

 

A ida ao bairro nos é apresentada como fator auxiliar no aprendizado prático a 

respeito da realidade do proletariado. Uma aprendizagem capaz de proporcionar 

comparação entre o proletariado do Brasil e o de Cuba, que já vivia sob o regime 

socialista. Além disso, dona Irles nos aponta para outras razões que a levaram ao 

bairro operário: 

 
 
[...] Então que queria entender a essência do capitalismo [...] E eu, eu queria 
entender na verdade o que que é a mais valia [...] porque o que eu sentia 
era que a época. O tempo da emoção quando você é muito jovem, tinha 18 
anos e você sabe, vai levanta a bandeira e vai em frente. Isso tinha 
acabado! [...] eu tinha tido um filho [...] Então era [...] Que eu tivesse mais 
conhecimento, que tivesse mais capacidade intelectual mesmo pra entender 
o que eu estava fazendo ali. Não podia ser mais uma coisa totalmente de 
coração [...] sabia que havia a história de ir para o bairro operário e eu achei 
que essa era uma ideia ótima, porque você realmente estava vivendo, você 
iria viver no meio daquele proletariado que você tanto falava o tempo todo 
que isso, que aquilo, que aquilo outro e cadê o proletariado? Então vamos 
lá encontrar o proletariado. Vamos ver como é que é. Vamos [...] ver como 
ele é. E então eu achei que ir para o bairro operário era uma coisa 
necessária [...]

170
. 
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 Irles Coutinho de Carvalho, 72 anos, socióloga e editora de livros infantis, atualmente mora no Rio de 
Janeiro. Foi a primeira esposa do Sociólogo Hebert José de Souza. Também participou do processo de 
Integração na Produção, no qual atuou junto aos militantes do ABC Paulista em 1969 e participou do processo 
de formação dos militantes. 
170

 Irles Coutinho de Carvalho- entrevista concedida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 19 de julho de 2012. 
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Dona Irles nos relata que, junto à necessidade de ser clandestina imposta 

pela ditadura, havia também a consciência da observação das desigualdades 

causadas pelo capitalismo. A partir disso, analisaria os fatos de forma critica, ou 

seja, aprenderia a teoria por meio da prática, o que a levaria também a buscar o que 

havia de criticável naquele modo de vida. Do mesmo modo, compararia a realidade 

brasileira com a realidade cubana171, onde morou, na época, sob o regime socialista. 

Paralelo a isso, há o idealismo revolucionário, o “tempo da emoção” como o chama, 

havia ficado no passado, quando era jovem e tinha apenas 18 anos. Ainda, o bairro 

operário representava segurança diante dos órgãos de repressão, uma vez que, já 

era procurada pelos militares. Sobre isso relembra:  

  

[...] Além disso, havia uma coisa de ordem muito prática.[...] Eu que já tinha 
é...uma historiazinha lá na marinha, a Marinha já estava, tinha feito um 
dociezinho meu e eu ia ficar morando onde? No Rio de Janeiro não poderia 
ficar em hipótese alguma. Muita gente me conhecia, minha família era daqui 
e certamente ia acontecer alguma droga e eu ia acabar sendo presa mesmo 
[...] Então eu achei que por todos os motivos era melhor ir para o bairro 

operário [...] 172. 
 

O que hoje, dona Irles relata como “historiazinha lá na marinha” tratava-se, na 

verdade, de uma investigação realizada pelos órgãos da repressão devido a sua 

militância tanto no movimento estudantil, quanto por ser casada com Betinho e atuar 

junto à AP. Rememorar, dessa forma, é um artifício do presente para minimizar o 

medo da época. Isso demonstra o processo de integração como uma estratégia de 

migrar para outro lugar sem a identificação da repressão. 

Outro fator preponderante, que a fez perder o idealismo de juventude na sua 

forma de pensar e agir, foi à maternidade, capaz de despertar a racionalidade diante 

das agruras impostas pela ditadura. É possível perceber, no trecho, a seguir: 

 

[...] achei também que pro Daniel
173

 que era, que tinha nessa época o que, 5 
anos, 4 anos por aí seria muito bom o Daniel viver no  meio do povo, sabe?! 

                                                 
171

 De acordo com o depoimento de Betinho, transcrito no livro Os caminhos da Democracia de Zilda Junqueira, 
ele e Irles moraram em Cuba aproximadamente 11 meses, entre meados de 1967 e 1968. 
172

 Irles Coutinho de carvalho- entrevista concedida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 19 de julho de 2012. 
173

 Na Revista Veja do dia 29 de dezembro de 1993, o filho de Betinho e Irles, na época com 28 anos analisa sua 
vida e as atitudes da mãe em tempos de clandestinidade. De acordo com a publicação: Daniel Carvalho de 
Souza nasceu em São Paulo um ano após o golpe militar de 1964, que jogou seu pai, Herbert de Souza, na 
clandestinidade. Para sua proteção, o menino aprendeu a camuflar sua filiação - chamava os pais de tios. Ia de 
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Seria muito bom ele viver no meio das crianças e... As crianças pobres, 
sabe?! Das crianças dos bairros, saber como e que é. [...]

174
. 

 

Ao relatar que seria bom para seu filho viver no meio das crianças do povo, 

nos levou a uma interpretação mais cuidadosa, a respeito do que seria criar uma 

criança na clandestinidade, sem vínculos com outras crianças, além de conviver em 

um ambiente de constante apreensão. 

O bairro operário como o Jardim Zaíra criava a possibilidade de um lugar 

tranquilo e relativamente seguro, onde seu filho poderia brincar, correr na rua e 

sentir a liberdade, que em outros lugares não havia. 

No entanto, uma questão se instaura, qual era a mentalidade que a AP 

pretendia implantar? Em certa medida, esta organização reforçava a proposta de 

“luta institucional” por meio da mobilização das massas, incentivando sua 

participação em sindicatos, junto aos movimentos estudantis, atuando nas SABs e 

promovendo ações democráticas, com a pretensão de mais tarde, segundo seus 

documentos, chegar a uma revolução. Entre as propostas e a concretude, 

identificamos as peculiaridades das ações da AP no Jardim Zaíra. 

Tratamos das razões que levaram muitos militantes ao Jardim Zaíra. A seguir, 

apresentaremos uma análise acerca das questões pelas quais diversos moradores 

participaram do movimento, bem como suas experiências junto aqueles que vieram 

se integrar. 

 

2.1 EXPERIÊNCIAS DA AP NO JARDIM ZAÍRA 

 

Durante as entrevistas, perguntamos a senhor Olivier quais as razões 

de sua escolha pela AP, uma vez que no bairro já havia outros movimentos 

como os relacionados à Ação Católica e ao Partido Comunista. Ele respondeu 

da seguinte forma: 

 

                                                                                                                                                         
ninho em ninho, de bairro em bairro, interrompendo amizades e arrancando raízes. "Mamãe sempre cuidou 
para que eu tivesse pelo menos um cachorro", lembra. Assim foi até os 5 anos de idade, quando os pais se 
separaram. Aprendeu a usar o nome falso do novo registro de nascimento que a mãe, a socióloga Irles 
Coutinho de Carvalho - hoje editora de livros infantis -, obteve para fugirem do país. "O pulso mais forte em 
minha vida foi minha mãe. Ela enfrenta qualquer coisa." VEJA, edição nº132. São Paulo: Editora Abril, 1993. 
174

 Irles Coutinho de Carvalho – entrevista concedida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 19 de julho de 2012. 
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[...] O pessoal do Partido Comunista criticava muito a AP. Mas como 
criticava! Porque achavam que nós éramos muito liberais. Eles achavam 
que estava certo que tinha que participar, mas não ser tão liberal na hora de 
colocar as questões ideológicas. [...] essa velharada do Partidão

175
 tinha 

uma coisa, assim, impressionante. No início tinha um preconceito contra o 
pessoal que participava de Igreja que era uma coisa absurda. Eles eram 
muito ortodoxos. Mas a partir do momento que eles conheceram o padre 
Praxedes, conheceram outros padres que tinham uma visão totalmente 
diferente daquela tradicional da igreja, eles começaram a ver com outros 
olhos. A única coisa que eles não concordavam muito era com a maneira 
como eram feitos os movimentos, a colocação ideológica que era muito 
aberta entre nós durante o período ditatorial (que prendia, que matava, que 
estuprava, que fazia e acontecia) [...] E os senhores que eram do PC 
ficavam catequizando a gente, que eu acho que foi uma contribuição muito 
grande de formação do jovem [...]

176
 

 

Discutir alguns aspectos relatados por senhor Olivier nos possibilita 

compreender permanências, mudanças, estratégias de ampliação da AP e, 

principalmente, a escolha feita por muitos outros jovens, em relação ao engajamento 

na organização. 

Ao relatar que o pessoal do Partido Comunista criticava a AP, essa questão 

no bairro vai além de uma disputa ideológica ou estratégica para promover a 

revolução e alcançar o poder. Ao relembrar desse modo, senhor Olivier nos 

apresenta uma das características do Partido Comunista, segundo ele, tratava-se da 

“velharada do Partidão”, ortodoxos imbuídos na formação ideológica. Enquanto, a 

AP é apresentada como um grupo que conseguiu mergulhar no espaço dos jovens e 

a partir de práticas cotidianas - bailinhos promovidos pela igreja, excursões e outras 

atividades culturais – conquistou um número cada vez maior de simpatizantes. 

Os membros do Partido Comunista, de fato eram mais velhos que os da AP, 

pois o PCB existia no Brasil desde março de 1922177 e muitos moradores do Jardim 

Zaíra, como o pai de dona Maria Julia já integrava seu quadro, desde o tempo em 

que, morou em Barretos. Contudo, prevalece nesse caso, não uma questão de idade 

ou geração, mas de estratégias de conquista dos militantes, pois enquanto a AP 

ampliava o número de militantes jovens, utilizando-se de estratégias como, bailes e 

passeios, o PCB não tinha naquele bairro o mesmo poder de atuação. 

                                                 
175

 Partidão é o modo pelo qual os militantes se referem ao Partido Comunista Brasileiro. 
176

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em  11 de junho de 2011. 
177

 O PCB foi fundado em 1922 após a realização do I Congresso que tinha por objetivo aglutinar comunistas 
vindos dos movimentos socialistas, anarquistas e anarco-sindicalistas. Após as discussões foi aprovado a 
fundação do “partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista”, denominado posteriormente 
de Partido Comunista do Brasil, foi registrado dia 7 de abril de 1922. Fundo PCB – organizado pela Historiadora 
Maria Cândida Rodrigues Gonçalves - http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/arquivos/FUNDO%20PCB.pdf. 
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Além disso, a AP e o PCB possuíam ideologias distintas em relação à tomada 

do poder, pois enquanto o PCB apresentava uma proposta em etapas do processo 

revolucionário, a AP propunha a “guerra prolongada” por meio do processo de 

integração. Ainda, havia a ação relacionada à Igreja Católica Progressista, 

instaurada no bairro, essa promovia ações capazes de atingir a ala jovem, o que 

provocava duras críticas por parte dos comunistas, como relembra senhor Olivier: 

 

O Partido Comunista, por exemplo, não admitia determinadas atividades 
que a AP fazia, por exemplo, nós tínhamos o grupo de jovens na Igreja, 
então todo sábado tinha baile lá. Tinha Baile e o pessoal dançava e 
namorava no salão paroquial da igreja e aí o pessoal do Partidão achava 
isso: “Ah! Pelo amor de Deus! Onde já se viu o pessoal, só festa!” Fazia 
excursão pra ir pra Santos. Então a gente fazia excursão ia pra Aparecida 
do Norte e isso levava a juventude e essa juventude que ia a gente 
aproveitava e começava a discutir política e quando você descobria alguém 
que tinha um interesse maior, você trazia pra dentro da discussão realmente 
mais política. Mas pra você conhecer o jovem e saber que ele tinha um 
interesse de estar discutindo política, você tinha que conviver com ele. 
Como é que você vai conviver? Cada um na sua casa? Naquela época já 
era raro quem tinha uma televisão aqui no bairro. Poucos os que tinham 
uma televisão. Cinema. Tinha um cinema aqui em Mauá e era pouca 
pessoa que podia ir pagar a entrada do cinema. Então o Partido Comunista 
não defendia essa liberalidade, esse trabalho social amplo. Eles defendiam 
a participação, mas de uma maneira mais sisuda, mais séria e eles 
criticavam um pouco

178
.  

 

Por meio das análises, podemos perceber, segundo senhor Olivier, as ações 

realizadas na Igreja e posteriormente com a participação dos membros da AP, 

serviam tanto para distração dos jovens, quanto para a formação espiritual e política. 

Essa prática era interpretada como liberalidade, num sentido de excesso libertário 

pelos comunistas, porém, as críticas recebidas não foram suficientes para que os 

jovens se engajassem na AP. Quando esta chegou, soube aproveitar as estratégias 

utilizadas pela igreja. Sobre isso, senhor Olivier relata: 

 

Essa disponibilidade da juventude pra querer conhecer e depois a AP foi 
muito esperta, porque a partir do momento que ela veio pra cá e viu que o 
povo estava se organizando pra reivindicar melhorias, os militantes que 
vieram de fora se misturaram com a comunidade e foram participar de 
assembleias pra reivindicar ônibus, pra reivindicar posto de saúde, em fim, 
toda infraestrutura que precisava. Então eles participavam de assembleia, 
interferiam de uma maneira discreta, mas eles interferiam. Orientavam as 
lideranças como agir [...]

179
. 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
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 Idem. 
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A AP, no processo de integração, soube se inserir na produção e atuar onde 

já havia espaços organizados, como: nas associações de bairros, nos grupos de 

jovens da Igreja, nos grupos de estudantes, de donas-de-casa e na SABAJAZAC. 

Sendo, estes últimos compostos por membros do PCB, isso possibilitou um 

entrelaçar de ideias e ampliou as relações de solidariedade. Nesse aspecto, a 

contribuição de Betinho foi fundamental, pois como relatou senhor Olivier, ele soube 

conviver e aprender o que os mais experientes tinham para ensinar, do mesmo 

modo, soube interagir com os jovens, misturar-se a comunidade e, a partir disso, 

orientar os líderes a respeito da melhor maneira de agir. 

Dona Maria Julia também rememorou os primeiros passos que a AP deu no 

bairro e como, passou a integrar esse movimento. Segundo seu relato, a partir de 

maio de 1968, o movimento intensificou a atuação junto aos jovens: 

 

[...] então a partir dali a gente sente a grandiosidade do evento e que a partir 
daí começaríamos a desenvolver em nosso bairro esse trabalho tão 
importante de conscientização, de orientação de entrar mais no mundo do 
jovem como nós. Dispor de um tempo pra conversar sobre política, sobre a 
situação do país, sobre a situação do operariado, dos estudantes, das 
classes menos favorecidas [...]

180
. 

 

Por fazer parte da célula base, ela afirma que desconhecia a estrutura 

mais ampla na qual estava organizado o movimento. 

Por meio das pesquisas, foi possível compreender melhor essa 

estrutura da AP, bem como sua hierarquia, além de identificar que o Jardim 

Zaíra correspondia a Célula Base 22 (CB-22), conforme organograma, foto 

13: 
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 Maria Julia – entrevista concedida em 3 de abril de 2012. 
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Imagem 11 – Organograma da CB-22 

  

A CB-22 seguia as orientações do Comando seccional composto por Paulo 

Albuquerque de Sá Brito e Aparecido Farias. O Diretório Regional era organizado 

por Hebert José de Souza e José Celso Garcia, sendo que o primeiro atuou também 

como líder direto da CB-22 no tempo em que esteve morando no Jardim Zaíra. 

Na subdivisão da CB-22 o Movimento Operário era coordenado por Raimundo 

Eduardo da Silva181 e Gil Gonçalves Junior; enquanto o Movimento de Juventude 

                                                 
181

 De acordo com o Dossiê Ditadura mortos e desaparecidos Políticos no Brasil 1964-1985 elaborado pela 
Comissão de familiares de mortos e desaparecidos Políticos, Raimundo Eduardo da Silva, nasceu em 23 de 
março de 1948 na cidade de Formiga em Minas Gerais era estudante, negro e trabalhava como operário na 
cidade de Mauá, estudava no Colégio Estadual Visconde de Mauá e atuava junto ao grupo de jovens da Igreja 
do Jardim Zaíra, onde foi presidente da SABAJAZAC. Foi morto no dia 5 de janeiro de 1971 e sua morte 
alcançou repercussão na imprensa quando o padre Giulio Vicini e a assistente social Yara Spadini foram presos 
e torturados porque portavam a matriz da impressão de um panfleto denunciando a morte sob tortura de 
Raimundo. A prisão e tortura do padre e da assistente social foram denunciados pelo arcebispo de São Paulo, 
Dom Paulo Evaristo Arns que enviou para todas as paróquias uma denúncia sobre o fato. De acordo com o 
irmão de Raimundo Eduardo o senhor Helio Gerônimo da Silva, em entrevista concedida para o Centro de 
Memória em 27 de maio de 2011, relatou que Raimundo foi retirado do hospital, onde se recuperava de uma 
cirurgia, foi levado ao DOI-CODI/SP (antiga OBAN). Os familiares não puderem visita-lo e no dia 4 de janeiro de 
1971, ao dirigirem-se novamente ao estabelecimento para levar roupas, um policial recusou-se a receber 
afirmando que não receberiam, pois o preso “já estava fedendo há muito tempo”. Ao dirigirem-se ao IML, 

       DIREÇÃO NACIONAL

      DIRETÓRIO REGIONAL

       COMANDO SECCIONAL

              CÉLULA BASE
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seguia às orientações de Maria Julia de Oliveira e Olivier Negri Filho, que também 

organizavam o movimento estudantil; já o grupo de autodefesa era composto por 

Raimundo Eduardo da Silva, Jesomar Alves Lobo, Getúlio Miguel de Souza, Paulo 

Célio e Antônio Miguel de Souza. 

As entrevistas, não permitiram identificar, exatamente, quantos componentes 

pertenciam a essa célula ou participaram dela por meio do processo de Integração. 

Contudo, pelo Inquérito Policial Militar analisado, identificamos 70 pessoas 

processadas por fazer parte da CB-22 – incriminadas na Lei de Segurança Nacional, 

mas sabemos que o número era bem maior, pois, por exemplo, dona Ana em sua 

entrevista afirma que veio morar em Mauá e atuou junto a AP, mas não teve seu 

nome mencionado no processo. 

Dona Maria Nakano182 em entrevista nos auxiliou na compreensão sobre a 

hierarquia da AP, posteriormente nos possibilitou a analise das experiências vividas 

pelos membros da CB-22. Rememorou sua vida de universitária, cursava Serviço 

Social e por meio do movimento estudantil que fazia parte, foi chamada a 

desempenhar a tarefa de contato entre os dirigentes e as bases da organização da 

AP. Em seu relato, nos conta o modo como se relacionavam o comando nacional, as 

seccionais e os diretórios regionais destacando a hierarquia do movimento: 

 

[...] eu não tive contato com outras organizações, eu tive contato com a AP 
porque a linha do Serviço Social era  muito mais o pessoal da AP que 
estava ali do que outras instituições né?! [...] fazia esse trabalho que era de 
São Paulo, da Regional de São Paulo [...]... e eu estou no regional, que é 
uma coisa digamos, tem o nacional e  tem os regionais, né?! [...] porque a 
AP foi um, um partido clandestino, né?[...] Quem sabe o conjunto das 
atividades, da instituição era a direção nacional, depois quem sabia as 
tarefas, o conjunto da atuação regional era a direção regional e depois a 
direção seccional. Então existiam esses três níveis, de organização [...] 
Quem sabia o conjunto da organização, o que ela fazia, onde é que estava 
e tudo mais, era a direção nacional. Então você vê até o poder é uma coisa 
altamente centralizada, né?! E não existia uma coisa democrática no sentido 
de espalhar para o conjunto as suas informações. Porque era esse tipo de 
organização [...] porque o período da clandestinidade é isso, é clandestino, 
uma instituição clandestina, uma organização clandestina. Então as 
pessoas, quanto menos você soubesse era melhor, né?

183
 

                                                                                                                                                         
foram informados que Raimundo havia sido enterrado como indigente no cemitério de Perus. Somente 3 anos 
mais tarde os restos mortais de Raimundo puderam ser exumados e levados ao local escolhido pela família. 
182

 Maria Nakano, 73, viúva do Sociólogo Hebert José de Souza (Betinho), formada em serviço social pela 
Universidade de São Paulo, militou no movimento estudantil e posteriormente em 1969 passou a fazer parte 
dos quadros de “serviço” da AP. Atualmente mora no Rio de Janeiro, seu depoimento foi relevante para a 
compreensão da organização e hierarquia da Ação Popular. 
183

 Maria Nakano – entrevista concedida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 25 de julho de 2011. 
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De acordo com seu depoimento, a AP como os demais partidos de esquerda, 

era um partido hierarquizado e pouco democrático. Isso Nakano atribui ao fato de 

ser uma organização clandestina, na qual era necessário um olhar cuidadoso em 

relação à segurança, os únicos que tinham conhecimento sobre todas as atuações 

eram dos dirigentes regionais e o nacional. Para reforçar a questão da segurança, 

nos apresenta um exemplo: 

 

[...] não tentava saber com o quer dizer eu tinha informações gerais sobre o 
Betinho. Informações que ele tinha sido da direção, da organização, que ele 
tinha sido militante de AP em Mauá e mais do que isso eu não tentava saber, 
porque é uma organização clandestina, né?  Eu tentava saber do meu 
trabalho, como melhor executar aquela função, então o mais, a gente não 
sabia [...]

184
 

 

É possível compreender que os membros da CB-22, como o próprio nome já 

diz, por ser da base, não tinham clara percepção do todo. Além das razões 

apresentadas por Maria Nakano, em um documento encontrado como parte 

integrante do Processo 703/72 que tem por título Comunicado preparatório da 

Segunda Reunião da Direção Nacional Ampliada, de 22 de março de 1969, 

apresentava como razões, para essa hierarquização, as experiências concretas e os 

ensinamentos da Revolução Maoísta. O documento citava ensinamentos de Mao, 

como o seguinte trecho: 

 

Para uma academia militar, nos diz o presidente Mao: “a questão mais 
importante é a escolha do diretor e dos instrutores, e a definição dos 
princípios de ensino.” Problemas estratégicos da “guerra revolucionária da 
China” (dezembro de 1936). “Uma escola de uma centena de pessoas jamais 
poderá ser bem dirigida se não dispuser dum corpo dirigente de vários 
indivíduos, mesmo com uma dezena ou mais, formada de acordo com as 
circunstâncias reais (não reunido artificialmente) e composto pelos mais 
ativos, íntegros, e capazes entre professores, funcionários e alunos.” A 
propósito dos métodos de direção  (18/06/1942).  SEGUNDA REUNIÃO DA 
DIREÇÃO NACIONAL AMPLIADA DE 22 DE MARÇO DE 1969 

 

Diante disso, identificamos as ações da AP como um partido clandestino 

apresentavam características, que seguiam orientações embasadas em fatores 
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 Maria Nakano – entrevista concedida no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 25 de julho de 2011. 
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externos como as experiências da China, mas também razões embasadas na 

segurança de seus membros. 

Ainda de acordo com o documento citado, a escolha da posição hierárquica 

deveria seguir critérios ideológicos e políticos, tais como: o grau de compreensão da 

linha política, do processo de reconstrução do partido e do proletariado do Brasil, por 

meio de sua prática na luta de massas. Também, necessitava apresentar iniciativas 

concretas no sentido da organização na vanguarda proletária que desponta da luta, 

além de integração na vida das massas. Por fim, compreender a situação de 

ditadura que o Brasil se encontrava e ter uma posição firme diante da violência e a 

repressão. (SEGUNDA REUNIÃO DA DIREÇÃO NACIONAL AMPLIADA DE 22 DE 

MARÇO DE 1969) 

Em outro trecho de sua entrevista, dona Maria Nakano nos auxilia na 

compreensão do modo de ampliação do partido. Segundo ela: 

 
 
O contato que se fazia é através [...] da relação pessoal  que eu desenvolvia 
com um e com outra pessoa e partir daí é que se dava a ampliação da Ação 
Popular. Não era uma coisa massiva, uma coisa que você podia convidar 
abertamente outras pessoas como um partido de massa aqui hoje, né?! É 
uma coisa que você tinha que estabelecer os contatos e a partir daí é que ia 
ampliando, mais [...]. 
 

Em se tratando de um partido clandestino, as estratégias de ampliação 

despendiam preparo e organização, pois os contatos não poderiam ser traçados 

entre desconhecidos, uma vez que isso poderia colocar os próprios membros em 

risco. No caso da CB-22, a ampliação se dava no colégio, na igreja, nas fábricas. 

Locais onde antes de efetuar o convite se observava o perfil das pessoas a serem 

convidadas. 

Tanto no Jardim Zaíra quanto na região do ABC Paulista, a metodologia de 

ampliação estava associada ao processo de integração a produção, pois muitos 

vieram de outras regiões do país com o intuito de ampliar as bases e orientar 

politicamente suas ações. Nesse casso, mais uma vez dona Maria Nakano 

contribuiu com suas memórias, nos relatando de sua acolhida a muitos militantes 

que chegavam a São Paulo. Ao ser questionada sobre a quantidade de militantes 

que ela auxiliou, e a importância de sua atuação, respondeu: 
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[...] ai, não tenho, não tenho ideia. Nunca fizeram, nunca me fizeram essa 
pergunta. Mas deve ter sido muita gente, porque a questão do serviço é 
uma coisa essencial dentro de uma organização, né, porque é o que 
estabelece o primeiro contato entre os militantes e a direção, entre sessões, 
onde eles vão se instalar e é isso, né?!É que o serviço do contato, é que eu 
faço contato entre, principalmente nesse momento que a organização era 
clandestina, era essencial o serviço porque não podia ser um chamado 
público, né?! Porque tinha que ser uma coisa fechada, fechada, escondida. 
[...] Integração com o movimento operário e movimento camponês em 
diferentes partes do país. Em São Paulo só podia ser o movimento operário, 
quer dizer, eu não sei no interior, né?! Mas em São Paulo basicamente era 
o movimento operário e..e aí  é que se estabelecia o contato. Quando se 
decidia que um militante ia ser transferido de uma seção lá no nordeste pra 
São Paulo, ele vinha já sabendo onde ele ia, porque era da  direção que 
estabelecia isso e a partir daí é que vem o contato comigo. Quer dizer, eu 
fazia o primeiro contato e depois o seccional, a seção dele é que passava 
as informações pra direção, né?! [...]

185
 

 

Diante de seu relato, percebemos que muitos foram acolhidos por ela e 

levados para casas de militantes ou simpatizantes da AP e devido ao fato de ser 

uma ação clandestina, sabia pouco de quem vinha e para onde iriam. Essa questão 

apesar de, segundo ela ter sido de grande importância para o Partido, é pouco 

conhecia, pois em se tratando de ser uma figura pública, como ela é, provavelmente, 

tornou-se mais conhecida por ser a “viúva do líder”, do que pelas suas próprias 

ações políticas. Porém, ao questionarmos com aqueles que vieram a São Paulo e 

foram auxiliados por ela, identificamos seu valor. Um exemplo disso é o relato do 

senhor João Bosco, que rememorou sua chegada a capital paulista junto com sua 

esposa, e foi recebido por Maria Nakano, como ele rememora: 

 

[...] Nós ficamos numa ponte com Fernanda
186

 (Maria Nakano), foi quem nos 
recebeu em São Paulo, a Japonesinha, e que já nos levou direto pra casa 
de Gilda e Zé Carlos em Mauá, não me lembro o nome do bairro, na casa 
deles lá [...]

187
. 

 

Dona Ana, esposa do senhor João Bosco também se recorda da recepção de 

dona Maria Nakano com a seguinte afirmação: “Ela nos recebeu com tanto carinho e 

aconchego que a gente se sentiu bem. Ela nos levou pra Mauá como Bosco se 

referiu”. 
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A “japonesinha” ou aquela que os recebeu “com tanto carinho e aconchego”, 

demonstra o modo de tratar as lembranças de afeto em meio a tempos conturbados 

de clandestinidade. 

Nas palavras de dona Ana, além da importância dada ao serviço prestado por 

Maria Nakano, identificamos também as ações que eram realizadas no bairro 

operário, o modo pelo qual o integrado interagia com quem os abrigou. Ana relata 

que, em Mauá, foram recebidos como se fossem amigos de “velhas datas” e chegou 

a trabalhar na feira junto com dona Gilda. Conforme, o trecho a seguir: 

 
[...] como ela saia de madrugada pra feira, me convidou e eu ia pra feira, pra 
ajudar ela e pra ficar ali me ambientando e esporadicamente tinha reuniões 
com o Betinho. Mas eu não me lembro. Porque eu acho também que a 
memória da gente resolve botar lá mesmo, lá distante

188
. 

 

Em seus relatos, fica claro, o militante integrado deveria se “ambientar” 

conhecer o dia-a-dia dos moradores do bairro operário, participar de suas atividades 

e com o mesmo empenho participar das atividades políticas, nesse caso eram 

reuniões com os grupos de mulheres e com o dirigente. 

 Eles permaneceram por volta de um mês em Mauá e logo foram deslocados 

para outra célula na Vila Palmares, município de Santo André: 

 

Então fomos pra Vila Palmares, porque lá já tinha uma AP bem organizada, 
tinha aquele casal que era muito ligado à igreja, uma senhora muito 
simpática. Tinha os padres operários. A gente alugou dois cômodos e eu 
procurei a orientação era fábrica metalúrgica

189
. 

  

O processo de integração possibilitou uma ampliação da atuação política dos 

militantes do bairro. As ações tomavam um teor político de combatividade direta ao 

governo, ao imperialismo e em prol da liberdade e da democracia. Muitas 

demonstrações de seu pensamento ideológico foram realizadas pelos membros da 

CB-22 como distribuição de panfletos, pichações, organizações de greves, comícios 

relâmpago, como relembra dona Maria Júlia. 

 

[...] Fazíamos um trabalho direcionado aos jovens, tanto do bairro, junto a 
igreja e junto a escola, visto que estudávamos na 8ª série no Colégio 
Estadual Visconde de Mauá, hoje Teresinha Sartori. A Base principal eram 
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reuniões nas casas, na escola, na igreja. Nós tínhamos apoio também da 
Igreja no sentido de que houvesse conscientização do jovem no sentido de 
que todos tivessem conhecimento dos direitos enquanto cidadão. Já 
vivíamos essa época do autoritarismo e sabíamos das consequências na 
eventual prisão de qualquer um desses elementos. Tínhamos grupos 
formados, onde eu, Olivier, Aidê, Gil, Raimundo Eduardo da Silva [...] 
comícios relâmpagos em estações de trem, distribuição de panfletagem nas 
madrugadas, dentro dos trens. Aqueles comícios rápidos dentro de 
aglomerações, dentro de transporte público em horários de pico, de saída 
de trabalho, nas portas de empresas [...]

190
. 

 

Em seu relato dona Julia nos aponta para algumas estratégias de 

conscientização dos jovens e dos operários tanto do Município de Mauá quanto das 

cidades vizinhas, do mesmo modo, meios de expor suas opiniões contra as ações 

governamentais e contra o imperialismo. Ações de madrugada ou em comícios 

relâmpagos em locais de grandes aglomerações. Demonstram estratégias de ação 

e, ao mesmo tempo, de proteção daqueles que se manifestavam. 

O senhor Olivier também rememora sua atuação junto a AP: 

 

[...] A AP, através do Betinho, do Roberto, do Cido, aliás, enfim, começou a 
crescer. A gente começou a formar células de militantes. Eu participei de 
uma das células, fui coordenador de uma das células, na minha célula 
participaram várias pessoas. Ai tinha uma outra célula, que participava o Gil, 
a Josefina, enfim, eram outros militantes. E a gente, gradativamente foi 
crescendo o partido. Foi criando raízes.  

 

Em sua fala é possível identificar as estratégias organizadas pelo partido para se 

expandir. A criação de células com pequena quantidade de pessoas proporcionava 

segurança e o que ele chama de enraizamento, ou seja, o partido ia adquirindo 

raízes em vários lugares, ao mesmo tempo, em cada um desses lugares iam 

surgindo outras lideranças subordinadas às lideranças regional e nacional. Em outro 

momento, relata a relação entre os militantes e os simpatizantes, sendo, os 

primeiros eram encarregados de ampliar suas células, convidado os demais para 

fazerem parte do movimento. Sobre isso ele relembra: 

 

A gente orientava pra tentar formar um grupo de companheiro dentro das 
fábricas, pra reivindicar, às vezes, coisas muito pequenas, como por 
exemplo: um refeitório pra eles almoçarem, um papel higiênico no banheiro. 
Mas essas coisas pequenas faziam com que a população e os operários 
cresciam. Quando você reivindicava, e conseguia papel pro banheiro, por 
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exemplo, eles sabiam que se eles reivindicassem mais coisas eles teriam 
chance de conseguir

191
. 

 

Dessa forma, percebemos a AP não destacava um discurso próprio dentro das 

fábricas, mas atuava em pequenas reivindicações, o que segundo Olivier era um 

meio pelo qual ocorria um importante processo de politização e crescimento da 

consciência política, no qual os trabalhadores iriam aprender a reivindicar. Uma 

forma de “conscientização da população” a partir de “mobilizações pequenas”. Além 

desse trabalho, rememora que: 

 

Paralelo a isso a formação política e ideológica. E a gente tinha lá como 
manual de orientação era o livro de Mao Tsé-Tung, esse era a bíblia, todo 
mundo lia, quando tinha alguma dúvida consultava. Lógico, O Capital, 
Manifesto Do Partido Comunista, esse tipo de coisa a gente  também tinha 
acesso [...]

192
. 

 

Somente nesse trecho da entrevista, ele acentua as características 

específicas da AP, pois demonstra que dentro de um conjunto de regras e discurso 

próprio dentro da fábrica havia uma atuação, principalmente quando se refere ao 

manual de orientação que eles liam, dentro de uma linha maoísta. 

Segundo senhor Olivier, panfletos eram redigidos pelos dirigentes, 

mimeografados e distribuídos, à noite ou durante aglomerações, pelos membros da 

base. Tratavam de críticas contra o governo ditatorial, e continham palavras de 

ordem como “Abaixo a Ditadura militar”, “mais terras para os camponeses”, “Guerra 

popular”. Esse material continha textos específicos relacionados à luta operária e o 

aumento salarial e foi utilizado, no IPM, como prova para incriminar os participantes 

da CB-22, porém os panfletos encontrados não são assinados pela AP, como por 

exemplo, O martelete- Jornal de Luta dos trabalhadores da Pohlig de outubro de 

1968193, que tratava da luta dos trabalhadores para diminuir a jornada de trabalho de 

12 horas à noite, bem como a reivindicação em prol de um restaurante para 

efetuarem as refeições.  As queixas vêm acompanhadas de incentivo a greve, 

afirmando quanto mais tempo parado maior seria o valor de aumento salarial. 

Também, mencionam os companheiros presos e outros foram demitidos devido a 

seu engajamento nas manifestações e ainda a critica aos estrangeiros chamados de 
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imperialistas. Na última página, do panfleto chamam os trabalhadores para uma 

“grande manifestação” contra a repressão causada pela ditadura, denunciam prisões 

e mortes. 

Em outro panfleto, com data de 7 de setembro de 1968, também encontrado 

no processo 703/72, percebemos em destaque os dizeres INDEPENDÊNCIA – DIA 

DE LUTA CONTRA O IMPERIALISMO. Nele são apresentados 8 exemplos de lutas 

dos trabalhadores: 

Imagem 12 – Folheto 7 de setembro. Hoje parte integrante do Processo 703/72. 
 

Ao analisarmos, percebemos, em várias partes do Brasil ocorriam 

manifestações e essas não se realizavam somente em áreas urbanas. Ao final, a 
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frase VIETNÃ É O EXEMPLO, faz uma alusão à luta contra o imperialismo norte-

americano e a derrota sofrida na Guerra do Vietnã. 

Apesar de não ter a assinatura da AP, percebemos que se trata das mesmas 

reivindicações e se diretamente não foi produzido pela organização, provavelmente, 

há uma inter-relação entre os diversos movimentos sociais presentes no Brasil ao 

final da década de 60. 

A respeito da distribuição do material, dona Gilda conta as estratégias usadas 

para entregá-los:  

 

[...] Eu estava grávida, a gente andava por ai, fazendo panfletagem, ia pra 
porta de fábrica, panfletagem sobre, nem lembro, acho que era sobre o voto 
nulo se não me engano. Tudo quanto era coisa a gente fazia panfletagem e 
era sempre de madrugada. Nunca a gente podia fazer uma panfletagem 
essa hora por exemplo. A gente se encontrava meia noite. E eu grávida, 
gorda, quantas vezes eu deixei, eu salvei a turma de ir preso. A polícia 
passava, via uma gordinha no meio (risos), e a gente ficava assim... Aí a 
gente deixava os montinhos nos bares, assim, pro pessoal pegar [...]

194
. 

  

Nas pichações que efetuaram no vagão de trem da estrada de ferro Santos-

Jundiaí, o qual estava parado em Mauá, apareciam os dizeres “Abaixo a Ditadura!”, 

“Viva o 1º de maio!”, “fora o Imperialismo”. Algumas estratégias foram relembradas 

por senhor Olivier: 

 

A AP tinha uma estratégia de fazer o seguinte: 7 de setembro, 15 de 
novembro, 1º de maio, essas datas cívicas que comemora liberdade, 
independência, etc. Nós fazíamos reuniões em casas de simpatizantes do 
partido, em todo o bairro, tipo assim, dez reuniões no dia 7 de Setembro, no 
período da manhã. Cada casa dessas, o morador convidava os vizinhos que 
eram de confiança, tinha que ser amigo ou parente de confiança, pra 
participar de uma reunião que tinha um debate sobre o tema, 7 de 
Setembro, Independência do Brasil, então nos vamos discutir, ai trazia 
alguém, certo. Essa pessoa vinha e fazia uma discussão preliminar, sobre a 
importância da Independência do Brasil e etc. E começava a ponderar com 
as pessoas se realmente o Brasil era independente e o que o Brasil 
precisava fazer pra se tornar independente. Então eram problemas de FMI, 
e vinha buscando problemas desde a época da colonização portuguesa até 
chegar àqueles dias atuais. Esse tipo de trabalho era precedido de uma 
panfletagem que era feita, que a gente rodava em mimeografo manual, fazia 
os panfletinhos, as vezes até com mimeógrafos a álcool. E saia pela cidade 
inteira, denunciando a ditadura, pra combater, etc

195
. 
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Em seu depoimento, percebemos que as datas cívicas foram usadas pelos 

militares como meio de propaganda e exaltação nacionalista, mas também serviram 

para ampliar a reflexão a respeito da situação brasileira naquele período. 

Comemorar a “Independência” em 7 de setembro, num país que a cada dia se 

tornava mais atrelado aos interesses norte americanos parecia uma contradição, era 

necessário ampliar as discussões. Do mesmo modo, festejar a Proclamação da 

República em 15 de novembro, em tempos de ditadura, na qual o povo estava 

excluído das decisões, era uma ação descabida. Fazia-se necessário conscientizar 

um número cada vez maior de pessoas, para que tivesse condições de reverter à 

situação instaurada. 

  As reivindicações do Jardim Zaíra presentes nas reuniões dos moradores, 

não foram substituídas pelas reivindicações da AP, pois de acordo com os 

depoimentos ambas as propostas caminhavam juntas. Sobre isso, senhor João 

Bosco relembra sua participação nas reuniões e a atuação de Betinho liderando o 

movimento: 

 

[...] Nosso trabalho concreto no Jardim Zaíra o que foi? Nós acompanhamos 
o trabalho lá, porque a visão da AP, e a visão em especial do Betinho, ele 
entusiasmava, ele tinha a capacidade de entusiasmar, ele era um visionário, 
a ideia de transformar um bairro operário, de fazer o trabalho nas fabricas a 
partir dos bairros operários, porque tinha, na época a gente chamava “as 
células”, porque tinha a célula de cada montadora, a célula da Volks, a 
células da Mercedes, a células da Ford, isso estava muito marcado e isso 
dificultava muito a atuação, então a ideia na época, de Betinho e da AP era 
você fazer, dirigir o trabalho da fábrica através da célula montada no bairro, 
além das reivindicações do bairro, a direção do trabalho da fabrica pra vida 
dos companheiros que trabalhavam na mesma fábrica a partir da moradia 
que era o Jardim Zaíra. E isso foi assim uma avalanche, de adesão de 
simpatia, da Igreja, e nós, e nossa participação, era uma coisa muito 
discreta, nossa participação eram em reuniões onde a gente acompanhava 
o trabalho que acontecia [...]

196
.  

 

Nas palavras do senhor João Bosco, observamos as características dos 

movimentos sociais das décadas de 60 e início dos anos 70. Na qual existe pouca 

valorização das ações relacionadas aos sindicatos. Segundo ele, as células 

localizadas em cada bairro seriam responsáveis pelas manifestações dos operários 

dentro das fábricas. 
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Em virtude da clandestinidade e do receio de estarem guardando provas que 

poderiam ser usadas pelos órgãos de repressão, nossos entrevistados não têm 

panfletos ou textos desse período.  

Os “serviços” também eram realizados por outros membros como, dona Maria 

Nakano e o senhor Getúlio, o último rememora: 

 

Bom, aí, assim, eu não tinha um emprego fixo, determinado, né?! Eu fui 
entrando para o partido. Virei serviço do partido, que é como eles chamam, 
né?!. Que é aquele rapaz, aquela pessoa que tem o trabalho de levar, 
trazer, de articular, de organizar, de fazer segurança [...] É um tipo de 
funcionário do partido, que com o trabalho dele, é possível articular várias 
coisas, criar várias coisas[...] não recebia nada! Aliás, assim, é era difícil, eu 
tenho uma gastrite até hoje que eu adquiri bem naquela época. Não comia, 
né?! Quando comia era lanche, sabe?!

197
 

 

Por fazer parte do chamado “serviço” senhor Getúlio teve uma atuação 

diferenciada dentro da AP. Extrapolou os limites do Jardim Zaíra, pois articulava 

várias células e conhecia pessoas de diferentes setores da organização. Seu 

trabalho era de fundamental importância para que as orientações da direção 

nacional chegassem a cada célula, assim como dona Maria Nakano, de levar 

informações e panfletos de uma célula a outra. 

 Além de levar informações, havia também à tarefa desempenhada dentro da 

CB-22. Getúlio participava, com diversos membros, do treinamento que tinha por 

objetivo defender outros militantes durante as suas atuações, chamado Grupo de 

autodefesa (GAD). Sobre isso, relembra: 

 

[...] Assim, a gente ia fazer comício relâmpago [...]E a gente fazia alguma 
coisa pra atrair a atenção da polícia e a polícia vinha pra nos prender e 
deixava o comício acontecer, entendeu?! Aquilo pra nós era uma glória! A 
gente saia correndo, aquela coisa...é...assim, era emocionante![...] apesar 
de nós termos essa linha de massa, mas nós sabíamos com quem nós 
estávamos mexendo. Então, quando a gente ia fazer um comício 
relâmpago, por exemplo, a gente ia preparado, porque a polícia, quando ela 
chegava, ela ia fechar, ela ia atirar e esses explosivos caseiros, esse 
coquetel molotov que a gente tinha, algumas armas né?! Assim coisa pouca 
mesmo, é...era mais pra nos defender  se não a polícia nos matava, a gente 
sabia disso

198
. 
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Por intermédio de sua descrição permeada de lembranças da juventude 

combativa e romântica, percebemos não se tratar de uma guerrilha urbana, mas de 

uma estratégia de atuação diante da repressão imposta pelo regime. Ele justifica 

que não havia contradições nessas ações, pois isso era visto como fruto da 

necessidade de proteção do grupo diante da violência infligida pela ditadura militar. 

Para tanto, havia a necessidade de treinamento, de acordo com o relato: 

 

Tinha o grupo de autodefesa que ele tinha a incumbência de proteger o 
partido, os membros do partido, principalmente as direções. Então esse 
grupo de autodefesa ele fazia todo tipo de treinamento, é treinamento 
autodefesa, treinamento de tiro, conhecimento de alguns explosivos, 
algumas coisas assim. Nós tivemos algumas aulas

199
. Tivemos treinamento 

na mata, essa coisa toda.  
 

Embora, tivessem treinamento de combate, de artefatos explosivos e 

autodefesa, não significa que a AP agia como outros grupos de esquerda que 

assaltavam bancos200, como senhor Getúlio se defende: 

 

Agora, isso não quer dizer que partir daí a gente ia sair assaltando banco, 
não. Por exemplo, no comício relâmpago quem falava era o líder lá, o 
dirigente, a pessoa mais indicada. A gente só ia pra dar proteção mesmo, 
pra organizar o evento pra que pudesse acontecer e já prevendo algumas 
coisas e nos defendendo

201
.  

 

Em outros momentos, fica clara a precariedade de suas ações de proteção e 

defesa do movimento, pois embora cheias de entusiasmo e emoção demonstra a 

insegurança diante dos militares: 

 

Tanto é que em alguns momentos a gente levava fubeca, estilingue também 
(risos) dava fubecada na cabeça da pessoa e desmaia. Então assim, era 
esse tipo de coisa que a gente fazia. Mas como a gente era muito jovem 
tudo era muito emocionante, tudo era muito legal. Tudo era muito legal! Nós 
nem via as outras coisas, nós ficava focado naquilo. Tanto é que assim a 
agente tinha uma energia enorme. Rodava panfleto à noite e de madrugada 
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mesmo a gente já saía pra distribuir, nem dormia ia dormir quando desse 
certo.  Então assim era uma vida muito louca, muito corrida [...]

202
. 

 

 

Por meio de sua entrevista podemos perceber a dimensão da memória, pois 

ao mesmo tempo em que, relembra seus sentimentos de jovem em meio a sua “vida 

louca”, cheia de aventuras e emoção, isso acaba sendo justificado como uma 

característica juvenil, não pensa e nem “via outras coisas”. 

 

Seu riso ao relembrar o tipo de arma que usavam, nesse caso “fubecas” é 

compreendido numa perspectiva quase pueril, apesar de ser um material simples, se 

manuseado habilidosamente poderia acertar a cabeça de um policial e fazê-lo 

desmaiar, dando tempo para os outros membros fugirem do local de manifestação. 

O idealismo da juventude de senhor Getúlio era maior do que as 

necessidades enfrentadas durante sua militância. Contudo, essa observação 

também nos leva a refletir sobre a precariedade econômica da organização. Por se 

tratar de um partido que vivia de doações e não praticava assaltos, a situação de 

quem se dedicava exclusivamente a servi-lo nem sempre era adequada. Podemos 

observar, no relato abaixo: 

 

A AP era um partido pobre, sabe?! A AP sobrevivia de doações de alguns 
burgueses bonzinhos (gargalhadas) Então quando eu digo que eu peguei 
gastrite foi nesse sentido, né, de estar trabalhando diretamente para o 
partido eu esquecia de comer  ou muitas vezes não tinha, não tinha 
dinheiro, não tinha onde comer e ficava com fome mesmo. Não se 
alimentava, por exemplo, se levantava cedo e comia um pãozinho, por 
exemplo, era sua alimentação pelo resto do dia

203
.  

 

 

Assim, como senhor Getúlio, outros membros da AP, principalmente os que 

viviam na clandestinidade, passavam por situações precárias. Aqueles que vieram 

no processo de integração e tinham posses204, apresentavam melhores condições 

para sobreviver enquanto outros, como senhor Getúlio, não tinham as mesmas 

condições e contavam com a solidariedade dos companheiros. Segundo ele nada 
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 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 24 de março de 2012. 
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 Ibid., em 10 de abril de 2010. 
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 Senhor João Bosco durante a entrevista relatou que ao vir para São Paulo trouxe recursos e sobreviveu 
durante os primeiros meses grassas a esse dinheiro, mas contou também com a solidariedade de dona Gilda. 
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disso era planejado, a experiência dava o rumo dos acontecimentos e complementa 

com um exemplo: 

 

Eu morei uns quinze dias, vinte dias lá com o Raimundo
205

 e ele morava 
num quarto de pensão e aí ele combinou com o a dona o seguinte no dia 
que ele estivesse dormindo lá eu poderia almoçar ou jantar. Só que era um 
dia sim um dia não. Ai quando ele estava, no dia dele, aí eu almoçava junto 
com ele, porque ele trabalhava de horário. Então daí pra você ter uma ideia 
eu almoçava dia sim dia não, os outros sei lá como é que passava né

206
. 

 

Movido pelo idealismo e a crença, junto aos seus companheiros, capaz de 

fazer a Revolução, senhor Getúlio rememora, mesmo diante da situação em que se 

encontrava, sentia dó dos companheiros que deixaram seu conforto e mergulharam 

numa realidade bem diferente devido ao processo de integração. Justifica: 

 

Porque teve um momento que a AP ela criou lá o que ele chamou de 
integração no campo, integração na cidade aquela coisa toda. Aí aquelas 
pessoas muito jovens, formados ou formando, medicina e outras profissões, 
eles largaram tudo, aquele conforto, aquele bem estar, a sua família e 
vieram se integrar na produção aqui no ABC e em outros lugares, aí foram 
morar em dois cômodos sem condições mínimas sabe?![...]

207
 

 

 A falta de planejamento da organização, em relação aos componentes da 

base, intensificava essa precariedade financeira. As dificuldades diante da escassez 

de dinheiro são descritas também por Lima e Arantes (1994). Segundo os autores:  

 

Comida pouca. Dinheiro, o que a Organização distribuía entre os militantes 
e que era fruto das doações dos próprios militantes e amigos da AP, além 
do modesto salário de "integrado". Era repartir entre todos o que fora 
recolhido entre os que doaram seus bens: carros, imóveis, antigas 
economias de família, joias, propriedades recebidas em heranças [...]A base 
de sustentação econômica da organização também sofreu duro golpe. Eram 
custosas as frequentes viagens de famílias inteiras de cima pra baixo do 
país, de um dado e de outro. Esse pessoal não arranjava trabalho de pronto 
e tinha despesas para se instalar, para se manter, para resguardar  a 
segurança. Por outro lado, empregos bem remunerados eram abandonados 
assim como bases pessoais de apoio, ficando a organização privada de 
fonte sistemática de seus contribuintes (LIMA; ARANTES, 1994 pp.32 
e113). 
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 Raimundo Eduardo da Silva. 
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130 

 

 

 

  

Para que a AP pudesse se manter enquanto movimento de massas era 

necessária uma dedicação integral de seus militantes, tanto aqueles que integravam 

quanto os integrantes, passaram a fazer parte do “serviço” da organização como 

senhor Getúlio e dona Maria Nakano. Porém, a AP não tinha condições de montar 

uma base financeira sólida capaz de socorrer seus militantes. Nesse caso, a 

solidariedade era fundamental, fosse dividindo um prato de comida ou auxiliando 

financeiramente como relembra a professora Marilena Nakano208: 

 

[...] eu tive uma atuação só de apoio a AP, né?! Eu trabalhava, eu consegui 
um trabalho, era um trabalho, bom [...] E consegui um trabalho no metrô, 
que o metrô nessa época pagava muito bem e eu já tinha pedagogia. Então 
eu consegui um trabalho que era bastante razoável em termos de 
remuneração. Então eu contribuía com a AP com dinheiro, né?! A minha 
irmã era o contato, Maria

209
 era o contato pra quem eu passava o dinheiro e 

através de quem eu é... eu mantinha essa relação de apoio a AP, está 
bem?

210
. 

 

Entretanto, nem todos os moradores do Jardim Zaíra participavam das ações 

da AP. Alguns por receio diante do perigo que corriam enfrentando o sistema, outros 

devido a seus próprios afazeres diários. Envoltos na questão da sobrevivência e do 

sustento de seus filhos, pois geralmente tinham família numerosa que precisavam 

amparar. Um exemplo é o de Maria Anunciata de Souza, mãe do senhor Getúlio, um 

dos membros da AP. Ela nos conta que chegou ao Jardim Zaíra em 1961, vindo do 

Paraná com o marido e 8 filhos. Seu esposo trabalhava por conta própria como 

servente de pedreiro e mais tarde vendendo doces. A princípio moravam de aluguel, 

mas graças ao dinheiro da venda de doces conseguiram comprar um terreno, onde 

construíram 4 cômodos.  

Dona Maria Anunciata nos contou, embora fosse muito católica, não 

participava das ações da Igreja ou da AP, segundo ela pelo fato de sua família ser 

muito grande com muitas crianças para cuidar, mas, seus filhos, estes sim 
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 Marilena Nakano, 55 anos, atualmente é professora doutora titular no Centro Universitário Fundação Santo 
André, engajou-se no movimento estudantil a partir de 1968 quando cursava pedagogia na mesma instituição 
que trabalha hoje. Para professora Marilena o movimento estudantil foi o caminho para seu engajamento na 
militância e contestação, paralelo a isso ela ressalta a influência da militância de sua Irmã Maria Nakano, e, por 
conseguinte, auxiliou a AP com dinheiro. Após ter sido solta a mesma não militou em nenhum movimento 
diretamente, porém seus relatos de memória nos auxiliam a compreender as redes de solidariedade existentes 
entre o movimento estudantil e a AP. 
209

 Maria Nakano. 
210

  Marilena Nakano – entrevista concedida em 3 de junho de 2011. 
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participaram. Ela cita como exemplo sua filha Cecília, “Filha de Maria”, e que 

auxiliava padre Praxedes. Lembra-se da “criação do movimento” da AP, ocorreu no 

salão da igreja e outros filhos como Getúlio e Alaíde também participavam. Segundo 

Dona Maria, “eles eram todos jovens, era uma festa pra eles”, mas ela não 

participava, “só ia à missa e cuidava da casa e da família. Era muita gente!”. Apesar 

de não participar ativamente do movimento, relembrou de reuniões da AP em sua 

casa, algumas contando com a participação de Betinho. 

Outro fator apresentado por dona Maria Anunciata para não participar era o 

medo da repressão, tinha consciência das ações do partido e do envolvimento de 

três de seus filhos. Durante a entrevista, relembra a descoberta da participação de 

seus filhos: 

 

Eu fui descobrindo que o movimento era perigoso aí começou a guerra lá em 
casa. Eu dizia – é perigoso isso! Vixe Maria! Mas eles me enrolavam. A  
Alaide me enrolava, Getúlio me enrolava, o Tota entrou, mas ele não se 
aprofundou muito. Mas os dois me enrolavam. Getúlio e Alaíde me enrolavam 
muito e eu caia na deles. Caía na deles assim, eu não concordava, mas eu 
não queria soltar que eu tinha medo de perder. Digo: Não! Tenho que me 
aliar  aí eu me aliava com eles, aí não escondiam quase nada de mim. Tinha 
coisas que eles escondiam né?! Porque eles achavam que se falassem tudo 
pra mim eu ia me assustar, então algumas coisas eu acompanhava. Assim de 
medo de escorregar da minha mão. Mas tinha horas que eu falava pra eles: 
não pode! Isso é perigoso (ênfase na voz) aí eles terminavam me 
enrolando

211
. 

 

A ênfase no tom de voz ao relembrar os gritos com seus filhos demonstra o 

cuidado e a preocupação, que teve, ao ver à proporção do movimento e o 

crescimento da repressão naquele período. 

O medo de mãe em perder seu filho fez com que ela se aliasse. Não de forma 

atuante, mas desenvolvendo estratégias de ouvir a odisseia de seus rebentos sem 

maiores críticas. Sobre isso, o trecho abaixo esclarece.   

 

Eles saiam, me davam uma enrolada. Saia de noite pra jogar panfleto na 
cidade, sei lá nem a onde. Porque eles davam uma enrolada. Porque se 
falasse tudo, sabiam que eu era brava. Mas ao mesmo tempo eu me aliava 
que era pra não perder. Dizia: eu não vou perder! Vou saber até onde eles 
estão indo. Mas quando eles saiam pra ir pra São Paulo, eles não falavam 
que iam pra São Paulo, porque sabiam que eu ia fazer barulho, mas eles 
iam. Iam pra São Paulo. A Alaíde, Getúlio, aquela turminha ali... (pausa) até 
que se aprofundaram  bem (voz de tristeza) O Miguel já era mais bravo e eu 
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 Maria Anunciata de Souza– entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 2 de janeiro de 2013. 
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sempre tolerando de um lado e de outro porque eu não queria perder e 
além disso eu queria saber a fundo onde eles estavam, eu queria 
acompanhar pra saber até onde eles estavam. Só que eu não consegui ver 
tudo porque a coisa era brava, a coisa era muito séria. Pra uma mãe saber 
de tudo era muito difícil. É, mas eu ia tolerando, ia acompanhando, com 
medo de perder de vista e a final até certo ponto eu concordava. Tinha o 
medo e a concordância tudo ao mesmo tempo

212
. 

 

A figura do pai (Miguel) surge em meio ao seu depoimento como “mais bravo”, 

pois assim como outros familiares de militantes, por receio, não aceitava 

participação dos filhos num movimento de resistência contra o governo. Além disso, 

ela nos relata que apesar de todo o medo “achava justa” a luta, uma vez que o país 

estava “muito ruim” mesmo antes da implantação da ditadura. Para dona Maria 

Anunciata, a ditadura “atrapalhou tudo” e a criação do movimento, apesar de achar 

que muitos desapareceram, outros morreram, o movimento foi válido. Segundo 

nossa entrevistada, isso é justificado: 

 

O nosso país estava nas mãos das forças armadas por muito tempo. Isso foi 
triste! Um país que nem o nosso viver nas mãos das Forças Armadas o 
povo fica escravo, o povo era escravo em tudo, não tinha nada. Eu 
acompanhei tudo isso. Eu era uma pessoa assim de pouca leitura, mas eu 
observava que o país estava muito ruim, estava muito difícil. Eu mesma com 
a família, nós estávamos sofrendo na pele todas as dificuldades do país. 
Parecia um país escravizado, dominado. É o que eu vi. É o que eu sentia. 
Apesar de ter pouco conhecimento das coisas eu sentia

213
.  

 

De modo simples, porém claro, dona Anunciata relata o sofrimento que não 

era só dela ou de sua família, pois o país sofria com as desigualdades, com a 

exploração e a falta democracia. E se sua participação não foi direta, foi ao menos 

de apoio a seus filhos militantes da A.P. 

Muitos familiares reagiram dessa forma entre o medo e o apoio, do mesmo 

modo, muitos militantes contrariaram seus familiares em busca do sonho de  um 

país melhor.  

 Ao questionarmos senhor Getúlio o que o fez deixar sua casa e enfrentar 

tantas dificuldades em meio a clandestinidade, ele nos respondeu: 

Olha eu, não sei explicar isso...eu falo umas coisas que serve até de 
gozação, de zombaria. As pessoas me perguntam senhor Getúlio, o que é 
que você é? Eu falo que sou socialista cristão. Vê o tamanho da 
barbaridade que eu falo?! Isso não existe, isso é utopia mesmo. Mas eu era 
e sou assim ainda, sabe?!  Porque veja bem, é um sentimento e ação, 
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sabe?! Esse sentimento religioso, sentimento cristão, sabe?! Esse 
sentimento de acreditar em Deus mesmo, é isso! Sabe?! É esse sentimento 
de querer ser bom, de querer servir ao próximo, de querer amar ao próximo 
e juntando tudo isso, mais uma ação digamos revolucionária, onde, assim, 
onde as pessoas pudessem ser iguais, ter pelo menos as mesmas chances, 
né?! É mais ou menos nessa linha

214
. 

 

 A princípio ele diz que nem sabe explicar, depois aponta para motivos que 

segundo ele servem de zombaria, quando tenta classificar seus ideais em uma 

categoria considerada , por ele, incoerente. Um ideal baseado no sentimento e 

ações “cristãs”, no qual o cristianismo é visto como meio de união e auxílio mútuo.  

Por fim, sua saída de casa é apresentada com um motivo descrito como “utopia”, um 

sonho influenciado por aquilo que ele acreditava ser o socialismo, também pela 

influência do cristianismo de querer amar e ajudar o próximo. Nesse caso, é preciso 

destacar que no tempo presente ele analisa dessa forma e que provavelmente 

naquela época enquanto estava mergulhado em seus afazeres revolucionários não 

acreditava que fosse apenas uma utopia. 

Diante das dificuldades o sonho dele e dos outros militantes de mudar a 

realidade na qual o país se encontrava era maior. Contudo, nenhum movimento é 

aceito com unanimidade, assim como nem todos os moradores do Jardim Zaíra 

eram a favor do posicionamento progressista dos padres daquele bairro e das ações 

da AP. Diante disso, ao final de 1970 o sonho romântico e idealista dos jovens do 

Jardim Zaíra logo se tornou um pesadelo. É disso que trataremos no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

 “olha se prepara que o pau vai comer!”215 

 

CAI A CB – 22, MAS AINDA RESTA O SONHO. 

 
Essa epígrafe, extraída da entrevista do senhor Olivier, é o resumo do que 

ocorreu a partir de 1968, com os grupos de moradores do Jardim Zaíra e, de 

maneira geral, com a esquerda no Brasil. A partir então, amplia-se a necessidade da 

resistência do corpo e da alma, ou seja, física e mental frente à intensificação das 

ações repressivas por parte do Governo. Porém, por mais “preparados” para resistir 

às torturas que eles estivessem, isso não foi suficiente. Além disso, a expressão “o 

pau vai comer” retrata os atos abusivos cometidos por parte de funcionários de 

órgãos governamentais, com o objetivo de desestruturar, prender e torturar os 

membros esquerdistas, integrantes da CB-22. A repressão sobre os membros da 

CB-22 resultou na morte de um de seus membros à morte216. 
Desde o final de 1969, os órgãos de repressão ampliaram as ações de 

vigilância sobre os membros da CB-22. De acordo com depoimentos do senhor 

Getúlio, de padre Praxedes e do senhor Olivier, todos, sabiam da vigilância por 

agentes do Centro de Informações da Marinha (CENIMAR)217. 

Porém, um ano antes a imprensa já noticiava a preocupação das autoridades 

em relação a possíveis bairros de oposição ao regime, como retrata o jornal da 

cidade vizinha, Santo André. Esse periódico chamado New Seller, em 10 de maio de 

1968, apontava os bairros pobres do ABC e, em especial, de São Bernardo e Mauá, 

como foco de resistência comunista, que precisava ser combatido218. Isso demonstra 
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 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
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 Raimundo Eduardo da Silva. 
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 CENIMAR, um órgão criado pelo Decreto nº 42.688, de 21 de novembro de 1957, que tinha por finalidade de 
obter informações de interesse da Marinha do Brasil. A partir da implantação do Regime Militar investigavam 
as ações consideradas subversivas Investigava, prendia e torturava. O relatório produzido pelo Projeto Brasil 
Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo apresenta uma lista ade vítimas de prisão e tortura na Base Naval da 
Ilha das Flores. 
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 Em 10 de maio de 1968 o Jornal New Seller editado em Santo André, trazia a seguinte reportagem: Favela é 
problema de segurança nacional, na qual discorre a cerca dos bairros pobres como foco de efervescência, o 
que poderia, segundo o autor, trazer implicações de caráter político. Na reportagem Mauá é citada como lugar 
onde é “grande o numero de nordestinos” os quais juntamente com outros moradores de baixa renda, 
estariam se revoltando e se politizando “através de reuniões em células comunistas”. Diante de tal problema, o 
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que os militantes do Jardim Zaíra já despertavam preocupação por parte da 

repressão, o que pouco tempo depois resultou na prisão, tortura e morte de vários 

representantes da esquerda219. 

Em um período anterior a 1969, o Jardim Zaíra com seu relevo de morros, 

suas ruas emaranhadas e seu povo de diversas origens tinha aparência de lugar 

seguro, capaz de servir de esconderijo para vários militantes clandestinos. Porém, 

no final de 1969, diante da ampliação da vigilância das polícias civil e militar, essa 

situação havia mudado.  

O clima de insegurança no bairro tornava qualquer um suspeito, tanto por 

parte dos integrantes da AP, quanto por parte dos militares. Padre Praxedes relatou 

a mudança de seus discursos nas missas, quando um desconhecido entrava para 

assisti-las. 

As lideranças da AP também tinham conhecimento de que a repressão 

intensificava-se sobre os grupos de esquerda desde a implantação do AI5. As 

notícias sobre prisões, torturas e mortes de militantes de esquerda eram pautas das 

reuniões, juntamente com a discussão a respeito da criação de estratégias de 

resistência caso fossem presos. Senhor Getúlio nos descreveu que alguns 

companheiros presos, quando saíram participavam das reuniões da AP ensinando 

táticas de resistência frente à tortura como: modo de falar sem colocar em risco seus 

companheiros ou familiares, bem como modo, de calar e aguentar a violência física 

e a coação mental. 

Especificamente no Jardim Zaíra, a Direção Regional sugeriu que os 

militantes fugissem, como nos relatou senhor Olivier. Deveriam ir para outras 

cidades, como por exemplo, Santo André. Porém, poucos tiveram condições de sair 

do bairro, deixar sua família, sua própria casa. A maioria era de baixa renda e não 

tinham condições de pagar aluguel em outro lugar. Além disso, deixar seus entes 

significaria colocá-los nas mãos dos militares e estes fariam tudo o que fosse preciso 

para encontrar os clandestinos, como a tortura de parentes. 

                                                                                                                                                         
jornal destaca a união entre os governos federal e estadual, que no tocante a Segurança Nacional estariam 
discutindo soluções, inclusive o desaparecimento de favelas. Segue no ANEXO L a reportagem na íntegra. 
219

 Trato aqui de militantes que foram mortos e não apenas os membros da AP, pois em Mauá, de acordo com 
o Dossiê Ditadura – mortos e desaparecidos Políticos no Brasil- 1964-1985, além de Raimundo Eduardo da Silva, 
membro da AP, morto em 5 de janeiro de 1971 no Hospital geral do Exército em São Paulo, foi morto também, 
Olavo Hansen, militante do  Partido Operário Revolucionário Trotskista PORT, em 8 de maio de 1970  no 
Hospital do Exército no bairro Cambuci;  



136 

 

 

 

  

As lideranças da AP, ao perceber a falta de segurança naquele bairro, 

mudaram-se para outros municípios e estados. Posteriormente, alguns se exilaram, 

como no caso de Betinho, Irles e Maria Nakano220. 

No período em que a repressão intensificou sua caça aos “subversivos” como 

eram chamados, senhor Getúlio deixou sua casa e foi morar em Santo André, 

conforme nos relatou. 

 

Bom, eu morei alguns tempos com o Betinho, umas semanas. Não sei 
precisar quanto. Morava. Era uma casinha de três cômodos lá em Santo 
André. Eu dormia lá, dormia todo mundo no mesmo quarto. Tinha beliche 
aquelas coisas. [...] é porque morava o Betinho, a esposa dele a Marisa que 
a gente só conhecia por nome frio a Irles e o Hebert e tinha o filhinho dele o 
Daniel [...] e volta e meia chegava mais alguém

221
. 

 
 
 

Senhor Getúlio retrata com clareza a situação de precariedade em que muitos 

clandestinos se encontravam, pois em uma casa pequena moravam vários 

militantes, sem conforto. Por outro lado, traz a luz, a solidariedade, uma vez que, 

mesmo em uma casa pequena “volta e meia chegava mais alguém”, possivelmente 

algum outro clandestino tentando sair da vista da repressão ou prestando algum 

serviço no ABC. 

 As ações clandestinas continuaram a existir mesmo quando a repressão se 

intensificou. Sobre isso senhor Getúlio relembra que saia todas as manhãs para 

fazer as “obrigações” ou encontrar algum “contato”, à noite retornava para casa. 

Aquele tempo longe de sua família é lembrado como um tempo de conversas e 

aprendizado, principalmente, quando relata os diálogos que teve com Chico nome 

frio de Betinho. Em seu depoimento, ressalta o carisma do líder e seu dom de 

ensinar. 

 
 
Chico, a gente conhecia como Chico, o Chico era uma pessoa assim que 
você podia conversar com ele uma hora, duas horas, dez horas e era assim, 
era super prazeroso. Porque o Chico ele tinha o dom, aquele encantamento 
de esclarecer, de ensinar [...]

222
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 Maria Nakano conseguiu exilar-se no Chile, retornando após a anistia junto com seu marido Betinho, Irles 
Coutinho de Carvalho, já separada de Betinho exilou-se com seu filho, João Bosco Rolemberg Côrtes retornou 
para o nordeste, onde foi preso anos mais tarde, dona Ana Rolemberg Côrtes retornou com seu marido João 
Bosco para o nordeste. 
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Ao final de 1970, senhor Getúlio retornou para casa de seus pais, pois a 

maioria das células já havia sido desmantelada, assim ajudou a “limpar os últimos 

aparelhos”223 e seus líderes se exilaram, como: Betinho, Irles e Maria Nakano 224. 

Devido ao fato de Getúlio não ter alcançado a maioridade, na época com 16 anos e 

não ter um documento falso, não pôde se exilar. 

Esse episódio também foi rememorado por sua mãe Maria Anunciata: 

 

Quando estourou a bomba, Getúlio saiu de mansinho e foi avisar para o 
Betinho e o Betinho já tinha passagem pronta e tudo, foi embora. Abraçou 
Getúlio e disse: “O Getúlio eu não posso te levar”. Getúlio era menor ainda. 
“Não tenho documento seu, não tenho passagem tua, como posso te 
levar?” Ficou chorando os dois. E ele voltou (Getúlio) ele voltou pra casa

225
. 

 

Quando chegou ao Jardim Zaíra tomou conhecimento da prisão dos 

integrantes da CB-22. Segundo sua mãe, o senhor Getúlio recebeu orientação de 

Padre Beno226 para apresentar-se espontaneamente a Seccional do DOPS de São 

Bernardo. Sobre isso, ela rememora: 

 

E ele voltou (Getúlio) ele voltou pra casa e foi onde o padre achou que se 
levasse ele, eles devolviam  porque era menor. Trancafiaram o Getúlio lá! 
Dava dó esse padre, ele não morreu de tristeza. Padre Beno. Entregou 
Getúlio na mão dos lobos, mas ele e não teve intenção nenhuma. Ele 
achava que como padre e como Getúlio era menor ele ia voltar. Mas essa 
raça é cruel! (pausa) Eu não podia conversar isso. Eu ficava entalada, 
passando mal. Aí ficou lá 46 dias (diminui o tom de voz) Padre Beno levou 
lá pra São Bernardo (pausa)

227
. 

  

 

Ainda hoje, relembrar a prisão de seu filho lhe causa enorme desconforto, 

expresso em forma de longas pausas, inclusive pelo seu próprio comentário ao dizer 

“até pouco tempo atrás não podia conversar isso”, pois ficava “entalada”. Do mesmo 

modo, sua angustia ao falar é expressa ao diminuir seu tom de voz para contar que 

o Senhor Getúlio permaneceu preso por 46 dias. Com tristeza, a mãe ressalta que 
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 Expressão usada para avisar aos seus companheiros das células de Santo André e São Caetano para fuga e 
sumir com qualquer tipo de material que os incriminassem. 
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 Maria Nakano conseguiu exilar-se no Chile, retornando após a anistia junto com seu marido Betinho, Irles 
Coutinho de Carvalho, já separada de Betinho exilou-se também no Chile. 
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 Aqui cabe ressaltar, senhora Maria Anunciata de Souza não estava presente no momento em que essa 
despedida aconteceu e provavelmente relata isso por ter ouvido seu filho contar. 
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 Padre Beno Daimling nasceu em Porto Alegre em 5 de maio de 1953, chegou ao Jardim Zaira em 1967. 
Faleceu em 23 de maio de 1995. 
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seu filho não foi preso em casa, mas sim por um ato “ingênuo”. Compareceu, 

espontaneamente, a sede da Seccional de São Bernardo, acreditando que não 

ficaria preso.  Como ele vários compareceram espontaneamente228, contudo a ação 

repressiva não respeitou seus direitos fundamentais, pois Senhor Getúlio 

permaneceu incomunicável para a família durante 45 dias e só era visto quando 

faziam diligências em busca de provas que o incriminassem229.  

Sobre as diligências e o modo como sua mãe o via, desfigurado pelas torturas 

sofridas na prisão, senhora Maria Anunciata se emocionou muito, a ponto de causar 

preocupação no filho que estava presente durante a entrevista. Ela disse que não 

falaria sobre isso. Seu silêncio deixa clara a ferida aberta, a dor latente de uma mãe 

impotente diante do sofrimento do filho na “mão dos lobos”.  

 Seu relato lança luz sobre a outra questão, pois ao prender o senhor Getúlio, 

a justiça cometia o abuso ao não respeitar a lei, uma vez que se tratava da prisão de 

um menor de idade, mas esse era apenas um dos tantos abusos cometidos pelos 

militares naquela época. O fato de os depoimentos terem sido coletados sob tortura 

caracteriza também outro crime.  

A respeito do fato, Senhor Getúlio também recorda o momento de sua prisão: 

 

Nós fomos presos aqui, primeiro na seccional aqui de São Bernardo, que 
era uma seccional do DOPS, né?! Só um momentinho (pausa) Aí teve o 
interrogatório e a tortura, foi difícil! [...]Todos perguntavam ao mesmo tempo, 
todos queriam saber, eram muitos os torturadores, né?! ... eu lembro da 
primeira tortura, eu fiquei numa sala grande, naquela época eu tinha cabelo 
muito grande, bem cabeludo. Tinha, tinha sim (risos)

230
. Um elemento me 

pegou pelo cabelo assim e saiu puxando e ele levava em cada canto do 
cômodo, onde já estava posicionado um torturador, cada um com uma 
borracha, outro com esses cassetes de madeira quadrado e com borracha, 
aquele cassetete grande, né?! Ia levando e eu chegava lá e recebia a 
pancada, né?! Desmaiava, outro acordava, né?! Aí voltava para o centro 
da...o centro da sala, aí tinha mais dois, três que dava chute nas, nas partes 
baixas, né?! Dava chute na, na barriga, né?! Socos, cabeçadas.

231
 

 

                                                 
228

 No capítulo intitulado Apresentação espontânea a justiça do livro Brasil Nunca mais Dom Paulo Evaristo 
Arns retrata que várias pessoas comparecerem espontaneamente as dependências policiais ou militares, tendo 
por objetivo esclarecer possíveis suspeitas. 
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 No IPM aparecem documentos que retratam uma pausa nos interrogatórios para que ele fosse em 
diligências até o município de Mauá, juntamente com policiais para procurar mimeógrafos usados para 
produzir panfletos subversivos. 
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 O riso se deve ao fato de que antigamente ele era cabeludo e hoje é careca. 
231

 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 28 de março de 2012. 
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Após tanto tempo, senhor Getúlio tem dificuldades em relatar fatos de 

tamanha crueldade. Essas dificuldades foram expressas em pausas, silêncios ou 

risos desconcertados. Mesmo com dificuldade, ele nos apontou a presença de vários 

torturadores que agiam ao mesmo tempo, demonstrando os atos de brutalidade 

coletiva cometidos pelos funcionários da Seccional de São Bernardo. Sobre sua 

prisão, em uma segunda entrevista, tomado pela emoção, ele relembrou o momento 

que soube da prisão dos membros da AP: 

Eu estava em Santo André, São Paulo, Santo André aí eu fiquei avisando o 
resto do pessoal que todo mundo tinha caído. Parece que eu fiquei duas 
semanas avisando, recolhendo, catando. [...] Então todos os comandos 
regional, seccional, até comando nacional tinha lá por Santo André e São 
Paulo e eu fui lá fazer a limpeza, limpar o aparelho que eles chamavam, o 
local onde eles estavam e avisar todo mundo. Como eu já fazia esse 
serviço, continuei aí 15 dias depois que eu fui cair. Então o Betinho, por 
exemplo, nessa época, essa honra assim eu quero carregar comigo, eu 
tenho. Porque eu avisei todo mundo e essa declaração eu falo no 
documentário do Betinho

232
. 

 

O sentimento de dever em relação ao partido continuou mesmo diante da 

ameaça, devido a isso, recorda-se das visitas a várias células ou “aparelhos” com o 

objetivo de destruir qualquer material que pudesse incriminar os membros da AP. 

Essa atitude foi preponderante para sua prisão. 

 Desde o momento em que foi preso, permaneceu indefeso, sem direito a 

ajuda externa por parte de familiares ou de advogados, uma vez que, de acordo com 

o AI5, não tinha direito ao Habeas Corpus, portanto permanecia preso e mediante 

tortura, era obrigado a confessar o que seus algozes queriam.  

De acordo com o Dossiê Brasil Nunca Mais:  

 

O emprego sistemático da tortura foi peça essencial da engrenagem 
repressiva posta em movimento pelo regime militar que se implantou em 
1964. Foi, também, parte integrante, vital, dos procedimentos 
pretensamente jurídicos de formação da culpa dos acusados.

233
 

(Arquidiocese de São Paulo 1985 p.203) 

 

Ao chamar de “peça essencial da engrenagem repressiva” pretende-se alertar 

para uma prática constante usada pelos militares, não apenas como mecanismo de 
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 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 28 de março de 2012. 
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investigação, mas como modo de coação, de combate, àqueles que eram 

considerados inimigos da pátria. 

Diante do sofrimento causado pelas seções de tortura, senhor Getúlio 

adoeceu. Sobre isso ele relembra que:  

 

[...] aquilo não parava nunca, era aquelas torturas, aquelas coisas todas. 
Isso foi dias seguidos, né?! Eu fiquei, o tempo que eu fiquei nessa seccional 
não conseguia urinar, porque eles chutaram tanto as partes baixas que 
inchou tudo e...Assim, adoeceu. Não conseguia urinar, não conseguia 
comer, assim. As costas ficou em carne viva, né?! Devido as borrachadas 
que eles nos davam. Isso é o chamado pau-de-bronca

234
 que eles falavam 

[...]
235

 

 

A prática da tortura neste caso tinha por objetivo mais do que fazê-lo falar, 

pretendia humilhá-lo. Característica de uma ação sádica, além da simples coleta de 

informações. 

Senhor Getúlio não se recorda quanto tempo permaneceu nas dependências 

da seccional do DOPS em São Bernardo, apenas que pouco tempo depois foi 

levado OBAN/ DOI-CODI. Seu lapso de memória pode ser considerado uma 

estratégia da memória ao esquecer aquilo que ainda lhe causa sofrimento. Contudo, 

de acordo com as pesquisas ele foi preso dia 22 de dezembro de 1970 e 

permaneceu preso até março de 1971. 

Na OBAN, ele foi interrogado e torturado nos dias 24 e 31 de dezembro de 

1970. Seu torturador é descrito por como um homem de barba, cabelos longos e 

apelidado de Jesus Cristo236. Esse algoz dizia que as torturas deveriam ser 

lembradas em outras datas como aquelas, ou seja, Natal e Reveillon, bem como seu 
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 Em nossas pesquisas não identificamos nenhuma tortura com o nome pau-de-bronca, contudo de acordo 
com a sua descrição parece-nos uma prática comum e conhecida entre aqueles que sofreram esse tipo de 
tortura. 
235

 Getúlio Miguel de Souza – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 28 de março de 2012. 
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 Jesus Cristo (JC) era o apelido de Dirceu Gravina e de acordo com documentos do Arquivo Brasil nunca mais 
ele aparece como numero 88 da lista de torturadores. Segundo esse documento ele fez parte da equipe A de 
interrogatório do CODI/DOI ( OBAN) entre os anos de 1971 e 1972, porém no período anterior ele era fotografo 
e auxiliar de interrogatório no DEOPS/SP em 1970. Período em que senhor Getúlio esteve preso. Na época ele 
era apenas 2 anos mais velho que o senhor Getúlio. Atualmente ele trabalha como funcionário público, 
assumindo a função de delegado no interior de São Paulo. 
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apelido de JC deveriam ser sempre rememorados. Isso demonstra o sadismo 

peculiar de um torturador cujo apelido se contrapunha as suas práticas. 

Durante as pesquisas, encontramos documentos produzidos pela Equipe de 

Interrogatório Preliminar C com carimbo do II Exército – Quartel General CODI/II ex 

(OB)-DOI, no qual foram redigidos os depoimentos de senhor Getúlio com data da 

prisão em 22 de dezembro de 1970. Essa data também é do primeiro depoimento, 

colhido, de acordo com o documento das 00h30 min. às 01h30 min. Posteriormente 

ele continuou sendo interrogado nos dias 24, 28, 29, 30 de dezembro de 1970 e 1 de 

janeiro de 1971. Mais uma vez identificamos os abusos dor repressores, pois o 

Código de Processo Penal Militar (CPPM) artigo 19 §2º de 21 de outubro de 1969 

determina: 

 

A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas, 
sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar 
declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às 
dezoito horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora 
determinada pelo encarregado do inquérito. 

 

É importante salientar que na época de sua prisão, senhor Getúlio tinha 

apenas 16 anos. Contudo, os órgãos de repressão o prenderam em cela comum, ou 

seja, negligenciando seus direitos. 

Diante disso, ao observarmos os horários em que o senhor Getúlio foi 

interrogado também estava contra a lei. Podemos concluir que vários pressupostos 

legais foram desrespeitados em nome da LSN. 

De acordo com o texto escrito por D. Paulo Evaristo Arns: 

 

[...] na primeira fase, a incomunicabilidade e os maus tratos físicos e 
mentais eram a tônica dos chamados “Interrogatórios Preliminares”. [...] As 
pessoas eram interrogadas encapuzadas. Seus interrogadores usavam 
codinomes ou apelidos e não se identificavam aos presos

237
. 
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É notório, os artifícios usados por carrascos, como por exemplo, o uso de 

apelido dos carcereiros. Isso gerou a impunidade sejam por prerrogativa da lei da 

Anistia, ou por dificuldade de identificá-los no presente. As seções de tortura 

praticadas na OBAN eram toleradas e até instigadas pelo poder militar. 

Encarregados de aplicar e liquidar os oponentes do regime ditatorial, embasados da 

Lei de Segurança Nacional. A tortura deixou marcas no corpo e na alma de quem 

passou por lá. Memórias que por si só mereceriam uma intensa analise. 

Senhor Getúlio relembra que mesmo preso e sob tortura, seu sentimento de 

dever e de proteção para com seu líder era maior. Seu relato emocionado ressalta a 

compaixão por Betinho e sua família, quando o viu enquanto era levado de carro 

pelos carrascos: 

 

Por incrível que pareça o Betinho ainda estava lá e eu vi o Bertinho
238

 na 
rua, o Betinho, a sua esposa, o Daniel filhinho dele e a Josefina, eles assim 
apressados, eu notei. Eu estava dentro da C14

239
 com os torturadores em 

diligência que eu tinha aberto lá um aparelho lá por Santo André e eu vi o 
Betinho. Assim eles estavam indo, a impressão que causou que eles 
estavam indo em direção a estação de Santo André, descendo aquela rua 
que vai sair assim, é...Oratório, não sei é ....Camilópolis  um negócio assim, 
aí o que eu fiz? Eu fiquei bem quietinho abaixei a cabeça, porque se eu 
entregasse ele ali ele morria ali mesmo, você entendeu como é que é? 
Então assim, essa, esse feito, quando vem a emoção tem a ver com isso 
né. Eu não podia de maneira nenhuma entregar o Betinho. Eu conhecia ele, 
sabia do seu problema de saúde, sabia assim, da implicação que era ter 
Betinho, por exemplo, o torturador que pegasse ele, ele ia ser promovido a 
general , sabe? Além de ter que mata-lo na hora porque eles são brutos, 
são... eram uns monstro né?! Betinho estar vivo assim, não é graças a mim, 
eu não posso dizer nessa maneira, mas, por exemplo, eu poderia ter 
interrompido a vida dele naquele momento, mas eu preferi não, não 
entregar, abaixar a cabeça, até fiquei, até passar metros na frente dele pra 
que os torturadores não parassem o carro, entendeu? [...], eu acho que 
valeu, porque no caso seria duas pessoas grandes o Betinho e a Irles. A 
Irles também era importante, a Mariza a esposa dele. Assim, ela já era 
procurada desde Minas lá, não sei, dos grêmios mineiros, ela era muito 
ativa, era assim...todos queriam o Betinho, todos queriam o Chico, o Chico, 
então algumas pessoas podem não crer no que eu estou dizendo, mas essa 
é a mais pura verdade sabe? Eu não preciso mentir pra mim. Assim eu não 
estou querendo aplauso também. É só esse sentimento que eu tenho de 
não ter entregado ele naquele momento, isso já me basta sabe? Me deixa 
feliz, me deixa de certa maneira fortalecido

240
. 
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 O documentário a que ele se refere se chama Nome frio – Betinho clandestino em Mauá lançado em 2011, 
sob direção de Ana Paula Quintino e Eduardo de Araújo, trata da história do sociólogo Hebert José de Souza um 
dos fundadores da AP no período em que morou naquele município. 
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 Caminhonete. 
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Sua atitude em proteger o líder pode ser compreendida diante dos 

depoimentos citados anteriormente como ação além de seu treinamento. Deveria 

proteger o líder, mas esse era considerado como mestre, amigo, mentor de um ideal. 

Além disso, havia também a solidariedade diante da frágil saúde de Betinho e a 

consciência de que na prisão não resistiria.  

Posteriormente, senhor Getúlio analisa seu desempenho na prisão e conclui 

da seguinte forma: 

 
Eu não fui lá essas coisas na prisão, mas eu não fui aquela coisa horrível 
também. Algum mérito, algum valor eu tenho sim e isso assim, isso me 
agrada. Isso me deixa contente né?! É isso, então, esse sentimento bom eu 
tenho dentro de mim [...] E assim, essa coisa ficou dentro de mim, sabe? 
Tanto é que o Betinho soube disso quando ele voltou do exílio ele me 
abraçou, chorou aí correu as lágrimas dos olhos dele: (Betinho falou) 
“Getúlio...”. Falei é...

241
  

 

Ao afirmar “não foi lá essas coisas na prisão”, senhor Getúlio não se refere 

somente a si, mas ao outros, pois revelou somente o que poderia ser contado, citou 

nomes apenas dos membros presos, deu endereços limpos e, portanto não carrega 

a culpa de ter sido delator de nenhum companheiro, merecendo o reconhecimento 

daquele que continuava representando a imagem do líder, Betinho.  

Percebemos também em seu relato, as estratégias de resistência diante da 

repressão e as ações de solidariedade sempre presentes. O fato de se calar diante 

da figura de Betinho, sem entregá-lo aos carrascos foi retribuído num reencontro 

emocionante em 16 de setembro de 1979. A mesma emoção, como se passasse um 

filme em sua cabeça, foi sentida ao rememorar os acontecimentos durante as 

entrevistas. Longas pausas, lágrimas, reflexões. Sonhos, ideais, gestos e palavras 

simples, cheias de significado.  

 Outros membros da CB-22 não saíram do Jardim Zaíra mesmo sabendo da 

vigilância, como rememora senhor Olivier: 

 

[...] Nós sabíamos que havia sido feito essa delação, que o pessoal do 
Partido já avisou a gente: “olha se prepara que o pau vai comer!” e 
realmente nós ficamos bastante espertos, porque intensificou ali perto da 
minha casa umas pessoas estranhas de olheiros no pondo de ônibus, gente 
que nós não conhecíamos

242
.  
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Senhor Olivier cita a presença de um morador do bairro que “delatou” o 

movimento. Esse fato é relatado também no depoimento de Maria Julia, dado a 

Equipe de Interrogatório Preliminar C no dia 22 de dezembro de 1970. Segundo 

esse relatório “por intermédio de Luiz, um ex-participante da Liga da Juventude” 

ficou sabendo que “Ivo de Tal”, morador do bairro e “pertencente aos quadros da 

Marinha” teria uma lista com “os nomes e as atividades” consideradas subversivas, 

informando aos seus superiores. Durante as pesquisas, não encontramos 

sobrenome ou outros indícios que pudessem levar a esse delator, porém é preciso 

relembrar que os jornais da região destacavam os bairros pobres como foco de 

comunismo, isso despertava mais interesse por parte dos órgãos de repressão. 

Se por um lado a repressão se intensificou, por outro a resistência também. 

Senhor Olivier relembra. 

 
Naquela época em 68,69 e 70 a gente conhecia a maior parte das pessoas. 
Quando vinha uma pessoa estranha já ficava todo mundo de antena- quem 
que é? O que está fazendo ali dias horas parado no ponto de ônibus? 
Algumas pessoas que eram ligadas a polícia, mas que também eram 
amigos nossos começaram a ser interrogadas – Olha mas tem um 
movimento lá no Zaíra? – e as pessoas chegavam e contavam pra gente. 
[...] as informações que a gente estava sendo observados vinha de todos os 
lados, por parte das igrejas, o pessoal que era militar que chegavam para os 
padres e contavam[...]eu tinha que ir pra clandestinidade. O que significa? 
Mudar documento, pedir a conta do emprego, cancelar a matricula de 
escola, sumir, não dar nem endereço pra família. O que aconteceu? As 
maiorias das pessoas que mudaram de Mauá, todos, mudaram pra Santo 
André. Mas continuaram trabalhando nas empresas que eles trabalhavam. 
Então o que adiantou? Não adiantou de nada

243
. 

 

Por meio de seu relato percebemos as estratégias utilizadas pelo órgão de 

repressão para vigiar os considerados subversivos, dentro da Lei de Segurança 

Nacional, do mesmo modo percebemos uma rede de solidariedade que os 

auxiliavam na resistência. 

Sua família, assim como a de dona Gilda e dona Maria Julia permaneceram 

no bairro mesmo sabendo do perigo eminente. Não se tratava de uma opção a 

clandestinidade, pois para os militantes do Jardim Zaíra a proposta era ir para 

Santo André, cidade vizinha. Todavia, como iriam sobreviver, uma vez que não 

teriam condições de deixar seus empregos e nem renda suficiente para sustentar 

                                                 
243

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
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suas famílias na clandestinidade? Diante disso ficaram. O senhor Getúlio retornou 

para casa, pois diante da intensidade da repressão, os outros militantes se 

mudaram para áreas mais distantes e alguns se exilaram. 

Foram indiciadas 70 pessoas, no processo contra a AP, que atuava no Jardim 

Zaíra, na qual seus membros se relacionavam com membros das células de 

Santo André, São Bernardo e São Paulo. De nossos entrevistados, 4 foram 

presos (Olivier, Gilda, Maria Julia e Getúlio). Porém, salientamos mais uma vez, 

que o senhor Getúlio, na época menor de idade, assim seu nome não consta no 

processo. 

Ao final dos anos 60 e início dos anos 70, a esquerda brasileira foi 

desbaratada num curto espaço de tempo e a AP não ficou de fora. Em dezembro 

de 1970, vários membros da AP moradores do Jardim Zaíra foram presos, sobre 

isso senhor Olivier relembra: 

 

Quando eu fui preso, foi um negócio esquisito. Me chamaram pra ir na Junta 
Militar, alegando que eu iria lá pra ser o orador da turma. Eu estava 
estudando, era uma final de tarde, tipo 04h30min, 05h00min horas da tarde, 
verão, dezembro [...]

244
 

 

Ainda, nosso depoente recorda, enquanto estudava química e física para a 

prova que faria naquela noite comentou com seu amigo: 

 

Ah Gabriel já pensou?! Hoje tem a prova e eu vou ter que ir lá. O senhor 
Antônio tinha que me chamar hoje que tem a prova lá na escola? Acabei 
indo. Peguei uma bicicletinha velha que eu tinha, eu estava com uma 
camiseta branca, uma calça jeans, nem cinto eu estava com um fio de couro 
amarrado aqui, peguei e fui

245
. 

 
 

Senhor Olivier rememora ao chegar à Junta Militar o espanto dos policiais 

com sua atitude em comparecer ao chamado: 

 
Quando eu entrei na porta da Junta, eles me viram e ficaram assustados, 
mas não tiveram reação. Porque o cara da policia civil que estava ali virou 
pra mim a falou assim:  
-Você é o Olivier? 
E eu falei sim sou. 
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Ele pegou e falou assim: - Oh rapaz! Nós somos companheiros e tal...
246

 
 
 

O fato de senhor Olivier não ser preso em casa e sim, por um estratagema, ir 

espontaneamente à junta militar pode ter causado espanto naqueles oficiais. Porém, 

logo a situação se inverteu, pois diante do treinamento que havia recebido durante 

as reuniões da AP, conhecia determinados termos que identificavam um agente da 

repressão. Sobre isso, rememora: 

 

Quando ele falou “nós somos companheiros”, aquilo me gelou a boca do 
estomago, e na hora eu já sabia: “esse cara é agente policial”. Por quê? 
Nós havíamos recebido alguns depoimentos de pessoa que havia sido 
presa política, e que deram depoimento de como se comportaram lá dentro, 
como é que eles aconselhavam a gente a se comportar se fosse preso, pra 
evitar que fosse muito torturado, esse tipo de coisa. Então a gente estava 
mais ou menos prevenido nessa historia. Eu particularmente estava 
bastante prevenido. Então quando ele pegou, eu falei assim: “Companheiro 
da onde? O que você quer dizer com „companheiro‟?” 

247
 

 

Em seu relato é notório o seu preparo para uma eventual prisão, contudo não 

foi suficiente diante daqueles militares que tinham por objetivo desarticular qualquer 

organização de esquerda.  

Ao questionar “companheiro de onde?” nos apresenta uma estratégia de se 

esquivar do interrogatório e uma possível tortura. Nada disso adiantou, foi 

sequestrado pelos militares. Sobre esse fato, relembra: 

 

[...] tinha uns que estavam com um fusquinha azul, azul claro. Me jogaram 
dentro do carro, e pegaram um cara que estava com uma jaqueta jeans, e 
me jogou a jaqueta jeans em cima, e eu fiquei no banco de trás abaixado. E 
ele me segurando. Fui raptado. Me levaram pra uma chácara aqui em 
Mauá, tempos depois eu descobri que essa chácara é do Dr. Jaime 
Salgueiro, porque o  Salgueiro é chefe de investigadores aqui em Mauá, e 
ele cedia pra quando prendiam bandidos a chácara dele lá, pros caras dá 
uma dura nos bandidos.[...]

248
  

 
Após o sequestro teve início a sessão de tortura. Sobre isso, senhor Olivier 

que durante a maior parte da entrevista, demonstrou tranquilidade ao relatar suas 

experiências, neste momento, acelerou a fala como se quisesse acabar logo com o 

rememorar de algo angustiante. Observamos o uso de um espaço, nesse caso a 
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Chácara do então chefe de investigações, Dr. Jaime Salgueiro, usado para tortura e 

preparado para tal.  

 Mesmo apreensivo senhor Olivier, nos contou detalhes do momento de sua 

prisão:  

 

[...] Primeiro eles me agrediram fisicamente, e ai depois começaram a fazer 
perguntas, mas as perguntas que eles me faziam, quando eu sabia que eu 
podia responder, eu respondia. Perguntava meu nome, eu dizia. Falava 
meu nome frio eu negava. Falava o nome quente de uns amigos meus, eu 
conhecia, e tudo bem. A hora que falava o nome frio: “Fulano de tal é 
fulano?”, “Não, de jeito nenhum”, e ai eu negava. E por ai foi, esse „ping e 
pong‟ o tempo todo. [...] 

249
 

 

Os militares que o prenderam já tinham um conhecimento prévio a respeito do 

senhor Olivier e da AP, pois as perguntas, segundo ele eram direcionadas e com o 

objetivo de confirmar fatos, do mesmo modo, as torturas com o intuito de arrancar-

lhe a confissão.   

Seu relato sobre os abusos cometidos pelos militares dão detalhes como à 

repressão tratava aqueles considerados criminosos: 

 

[...] E me arrancaram a roupa, me deixaram pelado, então intimida. Você 
moleque de dezessete anos, uns cavalos daqueles lá, te arranca a roupa e 
te deixa pelado, eu era um palito, seco, fiquei apavorado mesmo. Ai os 
caras começaram, mas eu sabia que se eu falasse uma coisa, eles iriam 
saber outra. [...] E eu pensei: “Agora eles vão me mandar embora”. Iludido 
né!? [...]

250
 

 
As torturas intensificaram-se e a tática de arrancar-lhe a roupa era também 

uma forma de tortura – a humilhação, a tortura psicológica. Uma tentativa de atingir 

o corpo e ferir a alma. Mais uma vez, suas estratégias de resistência frente às 

atrocidades cometidas pelos torturadores foram lembradas. 

Senhor Olivier rememora o que pensou quando acreditou que iriam soltá-lo: 

 

Os caras, me jogaram de novo dentro do carro, e aí fomos parar na 
Seccional do DOPS em São Bernardo. Quando chegamos na Seccional do 
DOPS, eu olhei assim, bem no relógio da carceragem assim, era um 
casarão antigo, naquela avenida, não sei como chama aquela avenida, é a 
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avenida do comércio ali de São Bernardo, não me lembro exatamente o 
nome, mas ficava em um quarteirão, na esquina assim. E era nesse lugar 
que os caras faziam até lacramento de veículo, esse tipo, de coisa. Ai eu 
peguei e olhei no relógio, era 17:45, e pensei: “ Se Deus quiser eles vão me 
soltar e ainda vai dar pra mim fazer a prova, nem que eu tiver que pedir 
esmola aqui pra chegar em Mauá, porque eles vão me soltar”

251
. 

 

O tempo, nesse caso, a hora marcada no relógio tornou-se estratégia de 

memória para relembrar o momento exato de sua prisão, mas naquele momento, 

segundo senhor Olivier, era apontado como associação de algo ou lugar diferente 

em que ele gostaria de estar. No caso, quanto tempo faltava para realizar a prova 

que estava marcada para aquele dia. Sua esperança de ser solto não se 

concretizou, pois foi colocado em uma sala ou um porão da seccional, um lugar que 

não tinha janelas e lá começaram as torturas. Relembra o desejo dos policiais para 

que revelasse os nomes de membros da AP, como resistia às torturas e a forma 

como se intensificavam. “De acordo com senhor Olivier, “eles” os policiais “foram se 

enfezando” e afirmaram “O negócio é te colocar no pau-de-arara”252. Descreve a 

tortura, o sofrimento e o sentimento do momento: 

 

Eu sabia o que era pau-de-arara, mas nem imaginava. Sabe quando você 
pensa: “Comigo nunca vai acontecer”? Pois é. Os caras pegaram, 
trouxeram uns dez caras, que nem, digamos, „sardinha na lata‟. Aquele 
monte de homem lá dentro, policial misturado com investigador. Só de ver 
aquilo lá você já ficava assustado.  Ai eles tiraram um alçapão do teto, 
caíram duas correntes de metal, eles enfiaram a mão tiraram uma barra de 
cano de ferro, e pegaram uns trapos lá de toalhas, me embrulharam a mão 
assim, passaram fio de eletricidade bem amarrado na mão. O meu  eles 
fizeram no pé, e aqui no meio da minha perna, na parte de trás do meu 
joelho, eles passaram esse cano, e me viraram de cabeça pra baixo e me 
colocaram pendurado. Sabe quando você vai assar um frango? Daquele 
jeito. Me botaram daquele jeito, pelado. E ai o que acontece? Ai eles 
começaram a me questionar, e eu negava. É extremamente, é muito ruim. 
Você fica, o peso começa a cair aqui em cima da mão, eu não sou gordo, eu 
sempre fui magro, e mesmo assim, você não aguentava, o pesos todinho 
apoiado aqui no braço.

253
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A prática de tortura era compartilhada entre os torturadores, uma plateia 

intimidava e assistia o sofrimento, ensinava e aprendia a fazer sofrer, de acordo com 

os relatos. A tortura do pau-de-arara era complementada por choques como 

relembra senhor Olivier: 

 

Ai começaram a dar choque. Deram choque no aparelho genital, e depois 
na boca, e deram muito choque. E como não adiantava, eu continuava me 
fazendo de morto, não confirmavam o que eles queriam. 

254
 

 

Ele bravamente resistia e quanto mais resistia, mais  intensificaram-se as 
torturas, como relembra: 

 
Aí eles continuaram ficando muito nervosos comigo, um deles lá me deu um 
pontapé que acabou abrindo um pouco a cabeça, ai o sangue descia assim, 
no rosto. Outro me veio, me deu um murro... Imagina você pendurado, um 
vem e te dá um pontapé, outro vem e te dá um murro na cara, entendeu. Eu 
achava que depois de uns quinze minutos, sei lá, porque chega uma hora 
que você perde a noção do tempo. O sofrimento é tanto que você não sabe 
se é quinze minutos ou se é cinco minutos

255
. 

 
Em seu depoimento é possível perceber, as estratégias usadas pelos órgãos 

de repressão, iam desde tapas até o uso do “pau-de-arara256”. Do mesmo modo, 

também é perceptível, os mecanismos de resistência usados por ele para se 

esquivar da violência e falar o mínimo para não comprometer outros membros do 

Partido. Olivier permaneceu, aproximadamente, três meses preso sem poder 

receber visitas de seus familiares, foi solto no início de 1971. 

Dona Gilda também relembra o período de sua prisão. Ela que durante boa 

parte da entrevista, aparentava certa tranquilidade, ao relembrar o fato  tronou-se 

mais apreensiva, demonstrando nervosismo. Começou a enrolar um papelzinho 

entre os dedos e nos contou: 

 
[...] A gente estava orientado pra isso. [...] que era pra tomar muito cuidado, 
por que a repressão podia vir ainda mais que eles tinham toda a orientação 

                                                 
254

 Olivier Negri Filho – entrevista concedida em Mauá, São Paulo em 27 de setembro de 2012. 
255

 Idem. 
256

 Pau-de-arara: forma de tortura que consistia em uma barra móvel de ferro ou madeira e dois suportes da 
mesma altura, sobre os quais é colocada a barra com a vítima pendurada, totalmente despida. As pernas 
flexionadas nos joelhos, sob os quais passa-se a barra; os braços puxados para baixo da barra, abraçando coxas 
e tornozelos, e os pulsos são amarrados um ao outro por uma corda. A barra é levantada e colocada sobre os 
suportes. Totalmente exposta, a vítima é torturada cruelmente com choques elétricos, dados pela maquininha, 
afogamento, açoitamento, entre outros (Freire, A. Almada, I., Ponce, J.A.G., (org), Tiradentes um presídio da 
Ditadura – memórias de presos políticos, p.505). 



150 

 

 

 

  

lá de fora. O Betinho mesmo, ele passou na minha casa. Ele saiu da minha 
casa, acho que umas horas antes da gente cair. Ele, ele, passou e falou 
assim: pega todas as coisas que vocês têm material, e esconde [...] eu fiz, 
enterrei muita coisa. [...] era mimeógrafo á álcool ainda. Ai a gente levou 
tudo pro Zaíra, essas coisa maior, papel a gente enterrou, e ele estava 
sabendo, ele estava sabendo que alguns companheiros já estava caindo. 
Você vê que ele não falava pra não amedrontar a gente. Mas deixava: “olha, 
toma cuidado que pode acontecer”. [...] Eu sempre gostei de movimento 
social. Até hoje. Até hoje. Eu sempre gostei de movimento social

257
. 

 

Ao analisarmos seus relatos percebemos uma estratégia de segurança e esta 

era organizada, em muitos momentos, diretamente por Betinho. A imagem do líder é 

ressaltada, pois além de proteger, também não amedrontava.  

Numa relação entre passado e presente, a depoente analisa sua participação 

e prisão ao mesmo tempo, refletindo que sempre gostou do movimento social, o qual 

participa até hoje. Ela continua a narrativa e relembra o Natal de 1970, em que 

passou na prisão, pois seu marido também estava preso. 

 
[...] Eles vieram me buscar em casa. Meu marido já tinha sido preso fazia 
sete dias que estava preso. O Zé Carlos foi preso no dia 19 de dezembro de 
1970. E eu fui dia 27, dois dias depois do Natal.[...] Os dois filhos meu 
pequenininho. O mais velho, ele tinha cinco anos, e ela tinha três. Não, ela 
não chegava há ter três anos, acho que dois anos e meio, por ai. O dia que 
eu fui presa, meu filho de cinco anos, ele era tão vivo, que ele ficou. Ele 
estava aceso, e ele foi pro matinê, a gente mandou ele pro matinê, aquele 
tempo tinha matinê de cinema. [...] era um domingo, eu estava cismada que 
podia. E eu fui pra casa da minha cunhada, e alguém levou meu filho pro 
matinê, e meu sogro veio na casa da minha cunhada, e falou assim: Olha 
estão lá em casa, e vieram te buscar. Os caras ficaram na casa dele, do 
meu sogro. E meu sogro falou assim: Olha, se você não quiser ir, não vá. 
Eu digo que você não estava aqui. Ai eu falei: Não eu vou. Sabe aquela 
impressão que você vai, que você vai fazer os outros ter liberdade? Porque 
você foi, porque você contou tudo. Eu falei: Não eu vou porque ai meu 
marido sai, e nós vamos sair da cadeia. Achava que era isso. Que ia lá só 
dar um depoimento. Mas nada disso

258
. 

 
Nas lembranças de dona Gilda, notamos sua crença em que ao ser presa 

libertaria os outros, entre eles seu marido. Por outro lado, a ingenuidade ao falar 

tudo o que sabia aos militares acreditando ter a liberdade como prêmio. 

 
Chegou lá a coisa ficou feia mesmo. Eu fui a 29ª. E quem foi me buscar, por 
exemplo, foi a Júlia [...] Eles me pegaram na Vila Assis, na casa do minha 
cunhada. Fui pra delegacia de Mauá. Eles me deixaram na delegacia de 
Mauá umas três horas, pra ir buscar outras pessoas que eram do nosso 
grupo. Eles foram buscar o Edélcio, acho que era Edélcio, uma coisa assim, 
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eles foram buscar [...] Eu fiquei num lugar horrível aqui em Mauá. Naquela 
celinha pequenininha, que ficava duas mulheres. Depois fui pra OBAN. Eu 
fui direto pra OBAN. Fiquei na OBAN até dia sete de janeiro, do dia 27 ao 
dia 07.[...] Lá na OBAN, não era cela, era umas salas, muito bonitas, e 
depois eles levavam você pra outro lugar pra torturar mesmo. Pra fazer 
aqueles interrogatórios. [...] Eu fui mais, aquelas palmatórias (pausa), na 
mão, no nariz. Eu quebrei o nariz. (pausa) Foi mais assim. Acho que por ser 
a última, da turminha eu fui a última mesmo. Fiquei lá até o dia 25 de 
janeiro, dia de São Paulo. Fiquei um mês e pouquinho [...]

259
 

 

Ela relembra o fato de ter sido a última da célula a ser presa, por isso sofreu 

apenas uma forma de tortura – a palmatória. Contudo, as pancadas foram tão fortes 

que lhe quebraram o nariz. Isso nos leva a refletir a respeito dos objetivos da tortura 

e a sua intensidade. 

Em dois momentos de sua entrevista, enquanto relatava as torturas que 

sofreu, dona Gilda expressa seu sentimento, o ato de rememorar a angustia e o 

sofrimento daquele momento. Seu silêncio externa uma sensação vivida 

anteriormente.  

Dona Maria Julia também se lembra do dia em que foi presa: 

 

Fiquei 3 meses presa de dezembro(1970) a março(1971).Eu estava 
trabalhando no escritório Barão aqui em Mauá e já tinha uma semana que o 
Olivier tinha desaparecido. Era um escritório de contabilidade e a gente 
tentando descobrir o Olivier e der repente eu estou lá trabalhando, depois 
do almoço quando eu vejo no topo da escada a figura do pessoal do DOPS. 
Altos, armados. A impressão que tinha é que eles iam prender quem? Não 
sei. Eu tão inofensiva. Chegaram todos armados e já perguntaram ao 
contador quem era Maria Julia de Oliveira e eu falei, sou eu e já veio um em 
minha direção e falou que eu saísse da mesa, começo a vasculhar minhas 
coisas, pegou os números de telefone e falou, agora você vai nos 
acompanhar.[...] Desci a escada, um aparato policial bonito na rua, me 
colocaram naquelas famosas veraneio que eram os veículos de transporte 
na época e foi quando eu me encontrei com o Olivier que estava dentro do 
carro e fomo para o Zaira. Foi um horror o encontro com a família. Depois 
fomos pra delegacia de Mauá, lá a gente já encontrou outras pessoas que 
estavam presas, depois de Mauá pra seccional de São Bernardo, depois pro 
DOPS e depois pra OBAN. 

260
 

 

Por meio de seu relato, podemos perceber a imponência que os órgãos de 

repressão ostentavam. Não importava, se quem seria preso era alguém de alta 

periculosidade ou membro “subversivo político”, todos eram considerados inimigos 

da pátria e seriam tratados como tal. 
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A respeito dos momentos de tortura, a entrevistada rememora que não foi tão 
torturada como outras pessoas das quais tinha conhecimento: 

 

 
[...] Aí isso acontece assim de diversas maneiras, tem a tortura física, a 
psicológica. As vezes a psicológica dói muito mais. Aquilo de falar assim: 
teu pai está quase morto e aí você vai falar alguma coisa? Vamos lá ver seu 
pai ele está no fim (longa pausa) aí é doído [...]

261
 

 

Dona Maria Julia foi presa junto com seu pai, porém em celas separadas. Isso 

contribuía para que os algozes a torturassem psicologicamente com ameaças de 

morte ao seu pai. Esse fato ele rememora e assim como dona Gilda, usa um longo 

silêncio para demonstrar a sensação de sofrimento ainda presente. 

No dia 14 de setembro de 1972, o jornal Diário de São Paulo262 trazia a 

seguinte notícia: “Condenados 13 subversivos: Terminou na madrugada de ontem o 

julgamento de 70 elementos denunciados no volumoso processo que a Justiça 

Militar instaurou contra a organização subversiva “Ação Popular””. 

 

Dos 70 acusados, 43 foram absolvidos e 13 condenados, porém muitos 

outros foram presos e torturados em decorrência das investigações.  

O fato da CB – 22 ter sido ser desmantelada não significou o 

desaparecimento do idealismo, do anseio por uma “sociedade igualitária, fraterna”, 

pois, assim como afirmou dona Maria Julia, as ações da década de 60 influenciaram 

as lutas que vieram depois e contribuíram para que a região do ABC nas décadas 

seguintes fosse vista como uma região intensamente combativa, capaz de enfrentar 

a ditadura, promover o fim desta e a entrada do país numa era de democracia. Além 

disso, faz-se necessário ressaltar, após o desmantelamento da célula, as ações 

contra a ditadura promovidas pelos seus membros deixaram de ocorrer, contudo, os 

ideais não desapareceram. Em diferentes instâncias, aqueles que passaram pelo 

Jardim Zaíra ou ainda moram lá, continuam atuando em prol da democracia e dos 

direitos humanos. Sobre isso dona Maria Julia afirma: 

 

Seria ingenuidade da minha parte quere comparar o poder de força dos 
militares com o nosso movimento de bairro, de gente que só trabalhava e 
estudava, de poucas condições mesmo. Era uma luta meio desigual. Mas a 
gente tinha dentro da nossa cabeça a vontade maior que era essa luta por 
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uma sociedade igualitária, fraterna como diz Frei Beto
263

. Eu não acredito na 
derrota. Tantos que viveram esse momento, nestes idos anos 70, hoje são 
aí políticos, alguns maus políticos, porém estão aí. Eu acho que valeu a 
pena. [...]

264
 

 

Outros entrevistados também refletiram a respeito de suas ações e 

implicações no período posterior. Dona Maria Nakano, que no passado atuou como 

membro do Movimento estudantil e era colaboradora da AP, durante a entrevista nos 

apontou da seguinte forma: 

 
A minha luta hoje, além de tá aqui é no campo dos direitos humanos. Eu 
sou uma pessoa que aderiu a Comissão de Justiça e Paz, então sou uma 
militante, participo das reuniões, no que posso e estou tentando me achar 
por aí.

 265 
 

Percebemos em sua fala que seu espírito combativo não desapareceu, os 

caminhos em tempos de uma jovem democracia é que mudaram. Em sua fala 

podemos identificar que a institucionalização dos mecanismos de luta e defesa do 

ser humano está presente no cenário público, na qual ela faz parte. Segundo ela 

ainda há muito por fazer no processo democrático e não há arrependimento das 

ações do passado, como ela ressalta: 

 

É evidente que não me arrependo de ter feito as coisa que fiz, mas se eu hoje 
fosse jovem talvez fizesse diferente. Não faria as mesmas coisas que fiz, nem 
teria as mesmas crenças que tive, mas lutar pela democracia sim, isso eu 

sigo lutando até hoje né?! 266 

 

Fruto de outras experiências vividas no período posterior, dona Marilena 

reflete sobre se teria feito diferente, mas conclui que continua sendo uma militante 

na luta por justiça, paz e democracia. 
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Assim como sua irmã, dona Maria Nakano também refletiu sobre a relação 

entre as ações do passado e do presente, além dos os novos caminhos que 

precisam ser trilhados: 

 

Hoje eu tenho a impressão que já é outra, outra etapa, outra realidade né?!  
Isso daí foi um período. Acho que foi um período que, que passou. Que 
passou e teve essas marcas né?! Que formou-se uma geração dentro disso 
né?! E que atualmente a gente já não é mais assim e...que a gente tem que 
pensar de outra forma e ver outros caminhos.

267
 

 

Maria ressalta a formação de uma geração que como ela acreditou e ousou 

lutar, mas que hoje caminha por outras trilhas. Pelas pesquisas percebemos que ela, 

junto com seu marido Betinho continuou lutando por um Brasil mais justo. 

Senhor Getúlio também comenta a respeito  da luta que não deixou de existir, 

a luta pela democracia. Segundo ele, assim como os demais entrevistados, hoje 

essa luta se dá por outros meios. No caso específico de senhor Getúlio, ele se 

apresenta em escolas da região do ABC, onde rememora sua ações do passado, a 

forte repressão que sofreu e principalmente a importância dessas palestras para a 

construção do processo democrático. Durante a entrevista ele afirmou da seguinte 

forma: 

 

Eu gostei muito de fazer as palestras que fiz por aí. Eu vejo assim se 10% talvez 
nem tanto, mas se 10% daqueles alunos que assistiram a palestra  se eles 
refletirem  eu acho que é bom , nós vamos ter 10% de alguns livres pensadores. Eu 
me dou esse título, esse direito, não tenho estudo, não tenho curso superior, mas 
eu me dou esse direito, sou livre pensador . Pensar não dói. Eu acho assim, claro a 
gente tem certa preocupação pensar seguindo mais ou manos uma lógica, um 
raciocínio mais normal. Assim eu fico muito contente, porque é preciso fazer muito 
mais ainda. Agora, hoje as condições são bem diferentes, são outras, não tem mais 
ditadura, Há opressão sim, mesmo capitalista já é menos, não é tão tamanha 
quanto na década de 60 e 70 sabe?! [...] Agora, o que fazer daqui pra frente?  Pra 
melhorar essas condições de vida, pra que haja mais liberdade, mais democracia. 
Haja vista assim que nós temos uma democracia, digamos iniciante, “jovem 
democracia, está nascendo agora. É melhor do que antes, mas falta nós 
conquistarmos uma infinidade de outras coisas [...] Eu continuo tendo esperança 
que um dia tudo isso vai se transformar. Tudo isso vai melhorar  e eu espero que as 
pessoas vão adquirindo essa cultura política, não só política, mas a cultura de 
maneira geral. Onde cada um possa dar a sua contribuição, mas isso é muito lento, 
é muito gradual. Por isso que justifica a revolução dos anos 60, porque nós 
queríamos já. Agora ao longo do tempo a gente está constatando que essa 
mudança é possível  ainda, mas não vai se dar de uma forma  brusca, 
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revolucionária com armas. Ela vai se dar assim, no seio da sociedade, 
gradualmente, semelhante a revolução tecnológica

268
. 

 

Ao refletir sobre a importância de suas palestras aos jovens de várias 

escolas, ele ressalta seu papel no tempo presente e demonstra clara percepção de 

sua atuação no resgate valores do passado. Para ele democracia é algo 

conquistado e construído lentamente e não mais de modo brusco e revolucionário.  

Dona Irles, também refletiu sobre a relação entre as ações do passado e do 

presente e apontou para a árdua tarefa que o país ainda enfrenta para a construção 

de um futuro verdadeiramente democrático. Ela revela-nos, da seguinte forma: 

 

[...] eu continuo pensando, continuo sentindo da mesma forma. Eu acho que 
a miséria é uma coisa intolerável, né?! O atraso no Brasil, a exploração do 
Brasil né?! A situação das pessoas mais pobres, a corrupção e tudo isso 
são frutos desse capitalismo que não vale, vale nada. Eu acho que 
principalmente a mídia, que no Rio de Janeiro, a Rede Globo é responsável 
por ter feito a cabeça das pessoas a tal ponto que elas pararam de pensar. 
Eles esperam o jornal Nacional pra saber o que elas vão pensar sobre as 
coisas. Então, eu acho isso uma tragédia, mesmo dentro da América Latina 
isso é uma tragédia. Nós somos muito atrasados, né?! Como 
desenvolvimento cidadão de uma sociedade muito atrasada

269
. 

 
 

Assim como na década de 60, indica o capitalismo como o grande 

responsável pela miséria e desigualdade, mas vai além e, afirma que os meios de 

comunicação são responsáveis pela alienação do povo. E esclarece que no passado 

o povo deveria ser formado para a Revolução, essa necessidade, segundo ela, 

continua existindo. Porém, os meios de comunicação massificadores não permitem 

essa mudança. E ressalta, o povo brasileiro é “muito atrasado” enquanto “cidadão”. 

Outra questão apontada por dona Irles, o fato de atualmente, não termos mais 

uma esquerda que faça frente às ações da direita, diante disso não se sabe que 

rumo deve-se tomar. 

 

Superar esse sistema, seus governos e precisa mesmo é incluir cada vez 
mais as camadas mais populares e isso é o que acontecendo, isso vai 
acontecer de qualquer maneira né?! Independentemente de quem esteja no 
poder há momento que isso se acelera que é mais favorável, em outros... 
Mas isso é o que está acontecendo em nível proletário né. É a ascensão 
dos que... Da grande, dessa imensa maioria que nunca teve nada e passa a 
ter alguma coisa. E eu espero que haja tempo ainda de mostrar as pessoas 
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que o ter não é somente ter coisas. É preciso ter muita educação, 
consciência, solidariedade, valores morais, ter confiança no futuro né?! É 
isso.

 270
 

 

Para ela existe a necessidade de superar o sistema. Neste caso, o sistema 

não diz respeito apenas à economia, mas a política, pois somente pessoas com 

“educação, consciência, solidariedade, valores morais é que se pode ter tem 

confiança no futuro”.  

Dona Gilda apresenta questões pessoais e políticas relacionadas à luta pela 

democracia e seu engajamento tanto na Ação Católica quanto na AP. 

Posteriormente ela reflete sobre as experiências e o que aprendeu com a prisão. 

Segundo ela: 

 

Se você não fizer nada (pausa). A gente espera muito que as coisas aconteçam, o 
povo fica muito acomodado, então, eu acho que eu faria tudo outra vez. Porque foi 
uma época boa da minha vida. Nossa! Muita boa. Eu conheci meu marido na luta, 
vivemos trinta e um anos juntos na luta. É a melhor coisa que tem. Existe respeito, 
ajuda mútua. Eu costumava dizer que dentro da cadeia, foi o lugar que eu mais 
senti solidariedade (pausa), porque todo mundo sofre ali igual. Sofre saudade, sofre 
tudo. E o pessoal que estava, nossa! A gente era pequenininho perto deles. Cheio 
de gente importante. Que legal! Que solidariedade que o pessoal tinha viu. Então, 

valeu a pena, apesar de tudo
271. 

 

Seu entusiasmo diante das lembranças de tempos de luta, de militância 

torna-se nítido, do mesmo modo que a longa pausa quando se refere a imobilidade 

diante das injustiças. A luta é relacionada ao cotidiano, ao casamento. 

Posteriormente ao falar sobre a prisão, procura relembrar os valores postos em 

prática como a “solidariedade”. Essa lembrança novamente vem acompanhada de 

uma longa pausa, talvez por acreditar ser uma incoerência diante de lembranças 

negativas. O fato é que essa solidariedade era uma tentativa de recompor os 

direitos, de reestruturar o coletivo. Mesmo ela apontando o fato de serem pequenos 

perto de tantos outros presos considerados mais importantes, ela ressalta os fatores 

de identificação entre eles, como a saudade e o sofrimento. Deste modo, a 

solidariedade tornava-se fator preponderante para suportar as agruras naquele 
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cotidiano. Portanto sua conclusão é que valeu a pena toda sua luta, fosse pelo fator 

familiar ou pelo aprendizado na prisão. 

Do Ana, rememora e ressalta a contribuição que os anos de militância lhes 

deram. Em sua avaliação ela afirma: 

 

Valeu a minha escolha naqueles anos da década de 60 eu acho que elas 
foram decisivas na minha vida, pra eu me sentir bem hoje. Eu acho que 
essa realidade em contato com essa população operária, com a população 
mais pobre  e tudo eu acho que ela foi muito rica  enquanto experiência de 
vida.  Pois quanto eu voltei e passei a trabalhar e houve a anistia e de certa 
forma a gente já podia articular eu acho que eu estava li fortalecida por 
aquela minha experiência para começar a fazer parte dessa grande 
articulação que houve nacional da categoria. Hoje com certeza a assistência 
social  se tornou uma política pública, tenho certeza que todos nós que 
estávamos naquele momento no início da década de 80, consciente do que 
a gente queria para o nosso país eu acho que quem passou por situações 
mais difíceis como nós, que também participaram de movimento de 
resistência  eu acho que todos deram uma grande contribuição, tanto do 
movimento de mulheres quando do movimento de assistentes sociais

272
. 

 

De acordo com dona Ana sua atuação na AP na década de 60 lhe 

possibilitou um olhar diferenciado, enquanto assistente social. Do mesmo modo ela 

nos aponta para a contribuição em outros setores da sociedade como nos 

movimentos de mulheres que ocorreram nas décadas de 70 e 80273. 

Senhor João Bosco que hoje faz parte da direção estadual do PC do B em 

Sergipe, ao ser questionado se houve uma derrota dos movimentos de esquerda na 

década de 70, com ênfase no tom de voz ele responde: 

 

Não de jeito nenhum, de jeito nenhum! Primeiro que a contribuição da AP e 
de toda essa geração que fez essa opção de luta radical contra a ditadura, 
acumulou isso para o processo político de derrubada da ditadura em 85. 
Não podia ser de outro jeito. Tentamos o caminho da resistência armada. As 
várias tentativas de diversas organizações que tentaram. O PMDB tentou 
com a resistência legal, democrática, limitada pelas próprias legislações 
arbitrárias do regime, em fim foram vários canais, várias formas que deram 
a contribuição. A Guerrilha do Araguaia que foi derrotada na terceira 
tentativa deu a sua contribuição. Tudo isso fez um acúmulo de forças 
políticas que foi desgastando e levando a inviabilidade do regime, até 
ganhar a maioria da sociedade, das forças políticas. Que aquele modelo, 
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aquela forma de dominação política da elite no Brasil não tinha mais 
sustentação. Isso todos contribuíram. A igreja católica com as opções do 
Movimento de Base. Tudo foi caminhando pra sociedade ir chegando à 
conclusão que aquela forma terrorista de sem liberdades democráticas não 
era certa

274
. 

 

Para ele mesmo as organizações tendo sido desmanteladas,  foram 

vitoriosas, pois contribuíram para a formação daqueles que em 1985 puseram fim ao 

regime ditatorial.  

Em especial na região do ABC, de acordo com as pesquisas, vários 

sindicalistas e militantes que deram origem ao Partido dos Trabalhadores saíram dos 

movimentos de base da igreja e também da AP. Segundo João Bosco, esse 

processo foi doloroso, mas vitorioso, pois no tempo presente existe a democracia.  

Outro exemplo de conquista apontado por senhor João Bosco, é a vitória para 

presidente de um sindicalista, ex-preso político e fundador do PT, Luiz Inácio Lula da 

Silva. Esse fato é rememorado como a razão pela qual valeu todo o passado de luta 

e resistência de diversos grupos de esquerda frente ao militarismo. Sobre isso ele 

rememora e analisa: 

 

Quando teve a vitória de Lula, a mudança mais radical nesses últimos 
tempos nós falamos: Puts! Valeu né Bosco! Não foi o fim, a gente vai ter 
que aperfeiçoar muita coisa ainda, mas foi um passo adiante na sociedade 
brasileira como um todo no rumo do progresso. E hoje com liberdade, com 
democracia. Tem limitações, ainda tem defeitos, mas comparativamente 
com os anos do regime militar (começa a batucar na mesa) é isso (sorri)

275
. 

 

Perto do fim da entrevista quando rememora todo o processo político do país 

e toda a luta que participou, ele inicia um batucar na mesa e seu tom de voz  passa 

a demonstrar alegria, em contraste com o depoimento sobre a possível derrota da 

“geração de Betinho”. Acompanhado de um sorriso largo, ele conclui “é isso”. Nesse 

momento podemos perceber que na opinião dele, sobre o desenrolar da história dos 
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militantes da AP, o que eles pleiteavam aconteceu, “vitória”, com “limitações” e ainda 

muita coisa por fazer “rumo ao progresso”, mas “vitória”276.  

A opinião do senhor João Bosco vem de encontro à dos outros militantes por 

nós entrevistados de que a luta foi árdua, válida, mas ainda há muito a se fazer na 

construção da democracia no Brasil.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao trabalhar com fontes orais para compreender as experiências vividas por 

um grupo de moradores no Jardim Zaíra, possibilitamos ir além da coleta de 

informações sobre o movimento social, no qual aquelas pessoas se engajaram. 

Permitimos a inclusão da história daqueles que ousaram pensar e agir de modo 

contrário às imposições do sistema político e econômico vigente no Brasil entre 1958 

e 1970. 

Percebemos que ao final dos anos 50  os movimentos sociais católicos, em 

particular o que ocorreu naquele bairro operário acompanhou as mudanças do 

próprio país. A modernização da sociedade, a vinda de migrantes das áreas rurais 

para o bairro operário, a desestrutura e reestrutura das relações sociais, ocorriam 

em torno de uma igreja com características progressistas e deram origem a um 

movimento peculiar, pois apresentava a mescla de experiências dos grupos e 

congregações tradicionais Igreja Católica, como os Marianos ou as Filhas de Maria e 

a prática das ações concretas da ACO, da JOC ou da JUC o que nos levou a 

perceber que aquele era um momento de transição. 

Expusemos uma ala da Igreja Católica, representada na figura de padre 

Praxedes, que nos apresentou um modo de olhar a sociedade, em meio às novas 

concepções a respeito da fé e de sua prática. Evidenciou também um caráter 

inovador e criativo, de atitude concreta frente às injustiças sociais, no qual foi capaz 

de conquistar espaços e redefinir posições ideológicas. Logo as ações gestadas no 

bairro operário, lideradas por ele e articuladas com os trabalhadores católicos, 

tomaram visibilidade nacional, como foi o caso da passeata por eles organizada em 

1º de maio de 1968. Era crença de que poderiam mudar a sociedade por meio da fé, 

pela adoção de valores cristãos, pala luta contra injustiças e desigualdades. Ao 

negar a sociedade capitalista pretendiam libertar as classes subalternas da 

exploração e da opressão. O trabalhador tornava-se então, sujeito de sua própria 

história. 

Diante de uma força que crescia em meio a um dos bairros mais pobres do 

município de Mauá, destacamos que um movimento de esquerda passou a ver em 
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suas ações uma possibilidade de ampliação de suas bases. Foi o caso da AP que 

por meio do movimento intitulado Integração na Produção, levou militantes à várias 

periferias do Brasil e viu no bairro operário da periferia mauaense um meio pelo qual, 

além de ampliar suas bases, levariam aqueles moradores a outro patamar de luta, 

do mesmo modo que usariam a segurança daquele local para morar. Dessa forma, 

os movimentos anteriormente relacionados à Igreja, passaram a tomar uma postura 

de militância combativa, com um caráter mais político do que religioso. 

 As ações que seguiram após a chegada dos membros da AP ao Jardim 

Zaíra, relatadas pelos depoentes, demonstraram que tanto influenciaram o modo de 

vida dos operários quanto daqueles que vieram se integrar. Experiências relevantes 

no processo de construção da cidadania. Assimilação de valores, de modos de vida 

e de experiências de combatividade guardadas na memória. 

 Aqui vale destacar a contribuição de Betinho, com sua atuação de liderança 

da AP, de mentor intelectual, que por vezes foi ressaltado pelos depoentes como ser 

capaz de convencer por meio de seu carisma, e de levar aqueles moradores a 

acreditarem que poderiam mudar a situação do país. 

Após 1968 o combate aos movimentos de esquerda no Brasil foi 

intensificado e ocorreu o desmantelamento de diversos movimentos, inclusive da 

AP. Em 1970 vários moradores do Jardim Zaíra foram presos, torturados, sendo um 

deles morto. Porém não vemos esse fato com uma derrota dos ideais e valores 

empregados naqueles movimentos. Apesar de abalada, pela ação dos órgãos de 

repressão e pelas prisões e morte, a contribuição tanto das ações ligadas aos leigos 

da Igreja, quanto dos grupos como AP, na formação e na combatividade que viria 

durante os anos 70 e, sobretudo nos anos 80 para a região do ABC em prol da 

democracia foi ressaltada durante as entrevistas. Do mesmo modo a formação do 

Grupo de Memória procura analisar suas ações no passado e agir junto aos a 

Comissão dos Direitos humanos para que os acontecimentos trágicos impetrados 

pelos órgãos governamentais não voltem a ocorrer. 

Essas considerações não têm por objetivo encerrar a análise sobre esse 

tema, pelo contrário deixa em aberto várias possibilidades para outras pesquisas 

sobre os movimentos sociais, em especial com o uso da História Oral. 
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ANEXO A – Fonte: Relevo do Município de Mauá - Secretaria de Planejamento Urbano da 

Prefeitura Municipal de Mauá, 2004, p.29. 
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ANEXO B – Município de Mauá e localização do Jardim Zaíra 
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ANEXO C – Folheto distribuído pela Diocese de Santo André em outubro de 1967, produzido 
pelo C.C.M.M- encontrado junto ao Processo localizado em Brasília no Superior Tribunal 
Militar sob número 703/72 
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ANEXO D – Folheto distribuído pela Diocese de Santo André em outubro de 1967, produzido 
pelo C.C.M.M- encontrado junto ao Processo localizado em Brasília no Superior Tribunal 
Militar sob número 703/72  
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ANEXO E – Caderneta de Gilda Fioravante. Hoje parte integrante o IPM – em 
destaque receita sorvete 
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ANEXO F 
 

Capa 
Ação Católica Operária 
II encontro Regional do Estado de São Paulo 
1- Sorocaba 2,3 e 4 de fevereiro de 1968 
Abertura= W Rossi e Pe. Carlos 
Apresentação das delegações- distribuição das responsabilidades- avisos práticos 
O sentido do nosso encontro =  José Groff (membro do Sindicato dos metalúrgicos 
de Osasco) 
Estamos aqui não para passeio, mas por um compromisso sério. Deixamos todos os 
nossos compromissos fora daqui- Nossos engajamentos etc. “nosso encontro será 
objetivo, na medida em que nós formos objetivos”. 
Pe Emílio- A Igreja no mundo de hoje: “ Ele veio ao mundo para salvar e não para 
condenar, para servir e não para ser servido” 
Realidade operária- Pedro e Diva 
O que vamos dizer aqui não é técnico, nem teórico, mas uma realidade vivida- 
estamos sacrificando um dia de salário desse nosso salário que já é minguado. 
A realidade da vida dos trabalhadores, não somos expectadores, vivemos dela, 
somos membros dela. 
O Brasil esmagado pelos USA. 
O leite estragando por aí, enquanto muitos brasileiros não bebem- problema de 
educação é calamitoso- café e política enganosa. 
Nossa vida está marcada desde que nascemos. 
Nós temos a marca de Deus criador de todas as coisas. Nosso amor tem que ser 
uma lembrança do Criador. 
Somos filhos de Deus- temos que dominar tudo que está na Terra. 
A marca da luxúria = enquanto os operários continua nas extremas necessidades- 
gastam-se milhões em construções luxuosas, etc... 
O operário esmagado pelo patrão, governo, instituições, etc... 
A classe operária é uma classe frustrada. 
O homem vive de frustrações. O INPS sem médico pede para as gestantes 
retenham a gravides. 
Quantos operários param de estudar por falta de condições financeiras. Sem 
contada falta de professores - um ensino mal feito, mal preparado, professores 
incapazes. 
Outra frustração = a insegurança do homem. 
Um operário com nove anos de firma foi despedido e recebeu parceladamente. 
A INA Santo André não paga os trabalhadores a mais de dois meses. 
 Enquanto o governo constrói palácios de luxo, muitos trabalhadores 
desempregados passando fome na rua. 
A máquina do poder esmagando o trabalhador. 
O homem é lesado na capacidade de assumir responsabilidades. 
No FGTS não deixa ao operário a livre escolha. 
Ou assina ou vai embora. 
Na luta contra o arroxo, o trabalhador não pode falar, se falar corre uma séria 
perseguição. 
Outra coisa que é grave para nós =  a descrença do povo. Quando alguém faz 
alguma coisa de bom, então se diz: esse tem interesse. Próprio. 
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O medo é uma grande marca negativa da classe operária. 
A classe operária espera de nós a redenção, mas esta redenção não cairá do céu, 
só virá pela luta operária. 
Precisamos de equilíbrio e de amor. Amor adulto. Amor de compromisso. O Cristo 
está marcado com sinal da Cruz. 
1- Como você está assumindo realmente o compromisso com a classe operária? 
2- Quais os problemas mais graves que você encontra na sua ação? 
3- Quais os sinais de luta que você encontra na luta operária? 
1- Pergunta: 
Peter: É militante de sindicato, esteve fora da luta por motivo de saúde. 
Agenor: é permanente da JOC - procura nos seus contatos com operários dar assim 
sentido de compromisso com a classe operária. 
Jandira Felix: trabalha com clube de mães e dentro de seu trabalho procura das as 
suas companheiras o sentido de luta, de união da classe operária. 
Padre Beozzo: depois que comecei a dar assistência a ACO, comecei a descobrir a 
realidade operária. Era assistente da JUC, tinha contato com outra realidade que 
não era bem a operária. 
Aneli: procura dar apoio ao marido que é engajado e fica ausente de casa quase 
todas as noites. 
É engajado no ADC e procura por todos os meios conscientizar as donas de casa. 
Procura aceitar as dificuldades financeiras que provem da luta. 
Débora: Procura dar apoio ao seu marido no seu engajamento. 
Alencar Rossi: É presidente do sindicato dos Bancários. Tem contato com 
domesticas para organiza-las. 
Peter: A descrença que o trabalhador tem nas instituições, sindicato, etc...etc... 
 Depois de 5 anos de ACO a gente muitas vezes titubeia diante da posição que a 
gente  tem que tomar. Incompreensão dos próprios companheiros á nossa luta. 
 
Renovação da Igreja é uma esperança. 
Os companheiros confiam na gente. 
 
Plenária 
 
Problema bastante comum é o medo que reina na classe operária. Individualismo. 
O medo de homem, e o sentido de responsabilidade de chefe de família é que nos 
identifica com os operários comprometidos com emancipação da classe operária. 
Conseguimos estar aqui é uma esperança para a classe operária. 
 
05/02/68 
 
Início: Saudação a D. Agnelo = Pedro 
Leitura das conclusões de ontem: Altamir 
 
A presença dos cristãos na sociedade seja assimilada da vida de Cristo (Imitação de 
Cristo) pela paz social. 
 
1) Rejeição da ordem econômica vigente 
É preciso denunciar que as chagas de todas essas causas é a estrutura capitalista. 
Nº 26 da Populorum Proz. 
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2) Pregação da justiça pelos profetas. 
Homem justo é aquele que prega a justiça por palavras e atos. 
O profetismo condena: 
Misticismo-alienação-mentira 
Esequiel 13:10 – 13:16 
b) a melhor oferta de Deus é a prática da justiça que é fundamento do amor. 
Isaías 1 – 13 á 17 
Isaías 1 – 21 e 23 – 27  
  
 A convenção do homem se fará na descoberta do homem pelo homem. 
Jeremias 7: 2 a 11 
 
3) Obrigação dos sacerdotes em denunciar a injustiça 
Oséias 4:4     4:10 
Meu povo se perde por falta de conhecimento 4 Oséias – Miqueias 3: 8 
 
A ACO  não aspira vantagens pessoais nenhuma. 
A ordem vigente e subversão ao plano salvívico de Deus 
Somos depositário do plano de redenção da classe operária. 
 
4) O desenvolvimento material deve estar voltado para Deus. 
Joel 2: 18 a 27 
 
5) Bem aventurança da justiça 
Mateus 5;6 e 5;10 
 
Amor  2, 6 e 7 – 5,7 – 5,10 – 5,12 – 5,11 – 5,15 
 
a) Atualização das profecias           
b) Planos de Deus é um plano de justiça 
c) Promover o Amor justiça – á justiça embora menor 
d) Viver o momento histórico 
 
ACO: é um movimento Cristão apostólico. 
Aqui é para reflexão. 
Exigências da ACO 
a) Compromisso com o mundo operário 
Providencia está presente na nossa disposição de lutar. 
Só será aceito como operário o cristão que assumir a fisionomia de operário. 
 
b) Respeitar os diversos engajamentos 
Não basta estar presente, é preciso ajudar a promoção de sua classe. 
ACO é feita para o mundo operário 
São Paulo 4,4 
 
1) Que forma concreta tem tomado minha luta pela justiça? fatos 
2) Como através da luta pela justiça o casal de mil consegue descobrir a 
presença de Deus? Fator 
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3) Você tem uma equipe de base (irradiação) no ambiente de trabalho? Como 
essa equipe funciona? 
 
Circulo 6 
 
Participei de uma campanha de natal. 
Impediu que o delegado  participasse com conferencista. 
Através de minha atuação impedia na congregação religiosa que uma pessoa fosse 
ditadora. 
Padre Beozzo: Procurei neste ano que passou dar um cunho de justiça nas minhas 
pregações, com denuncias e orientações. Promoveu conferência sobre o FGTS 
Padre José Maria: Aproveitei os últimos acontecimentos para falar sobre justiça, 
participei como ambiente na JOC – Fiz denuncias sobre a situação das domesticas. 
 
Camilo: Não tem lugar fixo de trabalho por isso não teve oportunidade. 
Agenor: É permanente JOC: Diante dos últimos acontecimentos tem participado em 
grupo de jovens para com eles refletir sobre toda injustiça que vem desses últimos 
acontecimentos. 
Tem grupo de 9 rapazes de base.  
Peter:  esteve doente, não tinha nada organizado. Diante do FGTS precisou o 
sindicato a tomar uma iniciativa diante do problema- quando voltou ao trabalho os 
colegas(muitos) já tinham assinado a lei. Procura dentro de seu trabalho fazer com 
seus colegas. 
Alencar Rossi: como presidente do sindicato, procura fugir dos peleguismos e 
comprometo-me com a classe. 
JOC = trabalho na metalúrgica e fiz um trabalho para que o pessoal tomasse 
posição diante do fundo de garantia. 
Felix Rui = como assistente tenho procurado estar comprometido com a justiça. 
Junior Felix= Procurou através dos conhecimentos arrumar um emprego a um 
operário em dificuldade. 
A presença de Deus existe, mas  nunca refletimos  sobre isso a base do casal- 
muitos casais por causa do engajamento brigam entre si- não consegue descobrir 
sem reflexão a presença de Deus. É claro que com paradas de reflexão nós vamos 
descobrir. 
Dentro da ACO agora tenho possibilidade de descobrir a presença de Deus nos 
acontecimentos. 
Antes de pertencer ao movimento achava que ser justo era ser bonzinho. Agora sei 
que ser justo é lutar pela justiça. 
Plenária 
Fazer o pessoal de bairro ter mais consciência de seus problemas. 
Dois militantes participaram em ADC e procuraram conscientizar as donas de casa. 
Houve vários fatos que caracterizaram bem a situação concreta em prol de justiça. 
De uma maneira geral os casais não tem costume de refletirem a base de casal. 
Como o movimento( ACO) nos ajudou a levar a sério o compromisso com a classe 
operária. 
Teve diversas atividades antes de entrar para o movimento, mas nada que 
comprometia realmente  com a classe operária. 
4 de fevereiro de 1968 
Leigos organizados em movimento apostólico(ACO)  
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Colaboração = Joel Garcia 
Faz uma recapitulação dos assuntos dos dois dias passados, relembrando aquilo 
que mais marcou. 
O leigo não pode trabalhar sozinho ,tem que ser em equipe. O movimento apostólico 
tem que ser em equipe –as equipes de base é o alicerce do movimento-as equipes 
de base de Aco=não p movimento reivindicatório =é onde a gente se encontra para 
fazer RV-equipes de base é a maior riqueza da Aco. 
Tudo na Aco deve responder uma necessidade. 
Quando as equipes de base funcionam se faz necessário uma equipe diocesana 
.Esta equipe se preocupa com o movimento em plano diocesano. Todos elementos 
da equipe diocesana devem estar ligados com uma equipe de base como militante 
da mesma. 
Equipe Regional=Tem que ter a preocupação com a missão apostólica do 
movimento=os elementos têm também quem estar ligados com a equipe de base, 
para poder responder as exigências reais da base. 
Será que estamos dando valor as equipes de base? 
Será que estamos dando valos a revisão de vida? Será que estamos entendendo? 
Será que a equipe de base leva a RV à equipe diocesana? 
Apresentação das conclusões de todo o encontro. 
21 de Julho de 1968 
Luta de classes. 
Não foi por acaso que escolhemos esse assunto, mas porque é um tema central 
para podermos ligar aos problemas atuais. 
1-Classe Social: (Conceito) 
Existem diversos grupos sociais=classe social é um desses grupos. Classe social de 
pessoas. 
Tem a mesma posição do processo produtivo. 
Necessidades de bens materiais para satisfazer nossas necessidades materiais-
Precisamos produzir esses bens. Para produzir necessitamos trabalhar. 
Bens de propriedade: Quem é o dono dos bens de trabalho (produção) que os 
operários utilizam ? 
Com base na propriedade é que se estabelece os grupos sociais= trabalho e capital 
Sociedade Capitalista: burguesia e operários. 
Por burguesia se compreende o grupo que são os donos dos bens de produção e 
não trabalham. 
Operário: não é dono do bem de produção e trabalham (alugam sua força de 
trabalho) 
2- Elementos que tornam uma classe social 
Classe social= 1- situação objetiva (1- posição, necessidades e interesses de classe, 
3- Relações de classes, 4- Contradição, 5- Luta de classe= 1- Latente oculta – 2- 
Manifesta, declarada- 3- Explosiva).  
2-Tomada de consciência e organização. 
 (Classe consciente e organizada= classe para si= força social) 
1- Consciência de classe (consciência reivindicatória= consciência politica) 
2- Organização de classe= econômica e reivindicatória= organização politica 
3- Aparecimento das classes sociais 
4- Sociedade primitiva= Sociedade sem classes sociais – relações de igualdade 
e de colaboração- relações de dominação e exploração- classe social= senhores de 
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escravos (Donos de terra, Nobres, Latifundiários e capitalistas) X Escravos (Servos 
da terra, camponeses e operários). 
4-“Aparecimento do Estado” 
Seu conteúdo e sua forma: as formas são diferentes mas o conteúdo é o mesmo.  
Ditadura e democracia são coisas simultâneas. 
Ditadura para muitos e democracia para uns. 
5- “ a missão histórica- universal da classe operária” 
A classe operária surgiu ligada a Revolução industrial 
Ligada a uma forma de produção mais avançada 
Tende a crescer- classe social- forma de produção social 
Solução só social- todos trabalhando e todos são donos 
Libertar a humanidade inteira- etapas diferentes- a classe operária tem que ter a 
locomotiva na mão. 
6- “transformação de estrutura( Revolução ininterrupta e por etapas)” 
Lutar e saber lutar- lutar se aprende lutando – não olhar só superficialmente os 
acontecimentos, é preciso olhar profundamente, criar situação favorável. 
Dupla tarefa: aprofundar os movimentos de massa; preparar ideológica, política e 
organicamente a vanguarda da revolução (a mais importante é a preparação 
ideológica) 
Método 1- integração e identificação com as massas operárias e camponesas (viver 
junto, trabalhar junto, lutar junto) 
Método 2: pesquisa- 3- mobilização para ação- 4- educação conscientização que 
deve ser feita a partir da luta e para a luta- 5- organização. 
Debates 
Grupos instalados não resolvem- é preciso ter interligação para planejamento e troca 
de experiência. 
Sacrificar emprego bom, para trabalhar em outra fábrica que esteja precisando de 
organização. 
A conscientização não é válida fora da ação (mobilização) o foquismo é uma força 
isolada do povo, por isso é falha e fraca. 
O papel do dirigente não é substituir a massa, mas sim ajudar a perceber que ela 
tem que lutar. 
Às donas de casa está reservado um papel importante no processo revolucionário 
pois elas participam na militância de seu marido. Tem que se encontra ruma forma 
para que elas participem ativamente da luta. 
As mulheres são as mais marcadas pelo individualismo. 
Mostrar energicamente para os operários o quanto eles estão presos a uma 
ideologia capitalista e o perigo que eles correm. 
Reflexão evangélica 
A preocupação de fazer a ACO crescer não é válida- os militantes cristãos tem que 
se encarnar na classe operária. 
O Cristo se tornou homem e viveu a vida do homem. 
O homem que entra na luta tem que sofrer lutando. 
Viver junto, sofrer junto, trabalhar junto, lutar junto, sim, mas com objetivo. 
Ressurreição total, liberdade total. 
 



179 

 

 

 

  

 

ANEXO G – O Martelete 
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ANEXO H – O Martelete 
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  ANEXO I – O Martelete 
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 ANEXO J – O Martelete 
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ANEXO K – Diário de São Paulo 14 de setembro de 1972 localizado no Arquivo  Público do 
Estado de São Paulo 



184 

 

 

 

  

 
ANEXO L – Jornal New Seller 10 de maio de 1968- Biblioteca Municipal de Santo André 
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