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HISTÓRIA E MEMÓRIA DAS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE: Espaço 
de formação de sujeitos para a transformação social na década de 1980 

 
 

Este texto apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado em 

andamento vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás.  Tem como objeto de estudo a 

História e a Memória das Comunidades Eclesiais de Base na década de 1980 

em dois municípios goianos: Sanclerlândia e Goiânia. Analisa o papel das 

CEBs na formação de lideranças jovens e busca compreender o seu caráter 

educativo referenciado na Educação Popular. Parte da análise de documentos 

institucionais e materiais impressos que fundamentaram as ações da Igreja e 

sua perspectiva formativa em relação aos jovens das periferias e do campo. 

Pretende compreender as origens históricas das CEBs no Brasil e 

suasintenções em se constituir em uma nova opção de organização da Igreja e 

a sua relação com as organizações e movimentos sociais. Pretende ainda 

compreender se tais comunidades buscavam, ou não, contribuir de forma 

significativa na formação de sujeitos críticos e na transformação da realidade 

social, por meio da reflexão do cotidiano dos sujeitos nos vários setores da 

sociedade. 

 
 
Palavras Chaves: CEBs, História e Memória, organizações sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho cujo objeto de estudo é a História e Memória das 

Comunidades Eclesiais de Base na década de 1980tem como objetivo: 

investigar o papel formativo das Comunidade Eclesiais de Base (CEBs), para 

as lideranças jovens, buscando compreender o seu caráter educativo visando 

analisar em que medida elas pretendiam contribuir para a transformação social. 

De acordo com Borges (2013) as CEBs fundamentaram seus trabalhos de 

educação popular por intermédio da evangelização crítica, considerando a 

Assembleia de Puebla (1979) e a história de fé do povo Latino-americano (p. 

77). Portanto, compreende-se que as CEBs propunham renovar a forma de 

organização da Igreja, postulando que os leigos tivessem acesso ao 

Evangelho, com o intuito do catolicismo popular assumir uma função 

libertadora, na medida em que elas exercitariam um papel de mobilização 

popular.  

Esse trabalho vincula-se ao Grupo  de Pesquisa Juventudes e Educação 

da PUC Goiás;  ao subprojeto - Juventude e memórias o qual tem a finalidade 

de investigar o papel das CEBs no processo de formação de jovens da periferia 

de Goiânia entre as décadas de 1980 e 1990. 

Vincula-se também ao projeto mais abrangente que tem por foco a 

criação de um Centro de Memória, Documentação e Referência em Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais para a 

Região Centro Oeste, denominado Centro Memória Viva.  

Nessa perspectiva, analisamos as experiências formativas das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na décadade1980 em dois territórios 

distintos: Diocese de Goiás, em especial no município de Sanclerlândia e, 

Arquidiocese de Goiânia, expressado nos bairros da periferia desta cidade.  

Buscou-se compreender o caráter educativo destas Comunidades e, em que 

medida elas contribuíram na formação de lideranças dos setores populares, 

tanto do campo como da periferia da capital do Estado de Goiásno sentido de 

implementar ações que buscassem a transformação social. 

Este estudo compreende duas unidades.  A primeira aborda, 

sinteticamente, a origem histórica das CEBs no Brasil, na tentativa de 

reconstituir uma parte da história desse processo experimentado por seus 
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membros a partir da década de 1950 e apresentando suasintenções em se 

constituírem em uma nova opção de organização da Igreja Católica, voltada 

para os estratos sociais mais pobres. A segunda unidade procura descrever 

alguns aspectos que caracterizaram a atuação das CEBs no intuito de 

promover um processo de transformação da realidade social de comunidades 

populares, considerando os aspectos da Memória da educação popular do 

município de Sanclerlândia nos anos 1968-1989, a Situação e Perspectiva dos 

Movimentos Populares em Goiânia na luta por melhoria das condições vida nos 

bairros da periferia desta cidade.  

 

1 ORIGEM HISTÓRICA DAS CEBs NO BRASIL 

 

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) são definidas como um 

pequeno grupo de pessoas que se reúnem para a leitura da Bíblia, 

confrontando-se com a realidade, e, postulando melhoria das condições de 

vida, tais como: habitação, trabalho, saúde, educação, entre outros.  

Elas se caracterizam como comunidades na medida em que se unem 

por laços de solidariedade e de compromisso comum. São Eclesiais porque 

constituídas em comunhão com a Igreja Universal. E de base porque são 

integradas por pessoas das camadas populares: capelão, rezador/a, festeiro/a, 

beato/a, profeta e outros agentes locais os quais realizavam atividades 

religiosas anteriores ao processo de romanização. De acordo com Teixeira 

(1988, p. 30):  

[...] o dinamismo presente nas CEBs [...] é decorrência da prática de 
organizar Igreja durante toda a longa experiência que antecedeu a 
romanização. As CEBs recuperam [...] aquela liberdade que os fiéis 
gozavam no interior da Igreja antes do processo de romanização [...] 
reencontram as fontes tradicionais e profundas de um catolicismo 
tradicional naquilo que tinha de original, popular, autônomo, livre. Sob 
formas novas, respondendo a outras exigências e condições sócio-
culturais, assistimos ao aparecimento de leigos líderes que assumem 
papel relevante na vida eclesial popular. 

 

Da conjunção destes três termos (comunidades-eclesiais-de-base) 

clarifica-se o significado de um novo modo de ser Igreja onde os leigos e os 

pobres encontrariam seu espaço para as suas celebrações confrontando-a com 

a própria vida e com tudo o que ela comporta 



4 
 

Para Teixeira (1988), as Comunidades Eclesiais de Base, no Brasil, 

nasceram a partir da década de 1960. Essas comunidades foram incentivadas 

pela Teologia da Libertação, após o Concílio Vaticano II (1962-1965) se 

espalharam em todo o país, bem como em toda a América Latina, 

principalmente nos anos 1970 e 1980. 

A experiência das CEBs fundamentar-se-ia no ideal e na prática de 

Jesus, um líder judeu que viveu na Palestina, sob o poder do Império Romano, 

cujos registros históricos mais difundidos teriam sido produzidos pelos seus 

seguidores e encontra-se em forma literária de Evangelho (Mateus, Marcos, 

Lucas e João) com objetivos pastorais e doutrinários e que teriam sido levados 

adiante pelas comunidades nascidas após a sua morte, ressurreição e 

ascensão com o mandato missionário: “vão, portanto, e façam com que todos 

os povos se tornem meus discípulos [...]” (Mt. 28, 19).  

Para o teólogo Frei Carlos Mesters a espiritualidade das CEBs lançariam 

suas raízes na tradição bíblica. Mas este enraizamento se faria de modo 

criativo, “olhando a vida com a Bíblia nos olhos e olhando a Bíblia com a vida 

nos olhos. A vida que ilumina a Bíblia é iluminada pela Bíblia” [Texto Base do 

11º Interclesial das CEBs, p. 31]. 

No final da década de 1970 e no início dos anos 1980 a Igreja vivia um 

período de grandes expectativas, pois Medellín e Puebla haviam trazido novos 

referenciais para a ação pastoral postulando a opção pelos pobres e pelos 

jovens. Estas opções teriam possibilitados a ampliação do trabalho que vinha 

sendo desenvolvido com a juventude em movimento para a construção de uma 

proposta mais orgânica.O sentido da especificidade destes movimentos foi 

dado pela intencionalidade, por exemplo, de os operários evangelizarem os 

operários e os estudantes evangelizarem os estudantes entre outros.  

Com o golpe militar, os quadros da Ação Católica foram 
drasticamente reprimidos, chegando ao ponto dos militares invadirem 
a sede da JUC de Belo Horizonte e levando documentação ao 
desaparecimento, fazendo com que “todo trabalho [...] de pastoral 
popular fosse violentamente desarticulado após os acontecimentos 
de 1964” [TEIXEIRA, 1988, p. 177]. 
 

Percebe-se que estes movimentos juvenis teriam contribuído na 

construção de uma experiência que servisse de base para a opção preferencial 

pelos pobres, para a concepção de uma Igreja como povo organizado, e, 
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caminho de reflexão e libertação que depois se desenvolveria na Teologia da 

Libertação.  

As Comunidades Eclesiais de Base postulavam o amor preferencial pelo 

povo simples. Elas se propunham ser o lugar de comunhão e participação. 

Enquanto eclesiais, o dinamismo da fé, esperança e caridade, o 

aprofundamento da Bíblia, agora nas mãos de todo o povo, pela decisão do 

Vaticano II (sobretudo a tradução A Bíblia na Linguagem de Hoje – Novo 

Testamento), a participação na Eucaristia (quando tinha sacerdote) e a 

comunhão com o Papa, os Bispos de cada diocese e os Sacerdotes e 

Diáconos conferiram uma maior participação no processo de libertação da 

sociedade. Segundo Teixeira (1988, p. 306).  

[...] a determinação semântica das Comunidades Eclesiais de Base, 
pode-se afirmar que são comunidades pelo fato de reunir pessoas 
que comungam a mesma fé e que se unem por laços de 
solidariedade e de compromisso de vida [...]. São eclesiais porque 
constituídas de cristãos reunidos em razão de sua fé e em comunhão 
com toda a Igreja [...]. São de base porque integradas por pessoas 
das camadas populares. Da conjunção destes três termos 
(comunidades-eclesiais-de-base) clarifica-se o significado desse novo 
modo de ser Igreja [...], onde os leigos, os pobres encontram seu 
espaço para celebrar a sua fé, ler e meditar a palavra de Deus, 
confrontando-a com a própria vida, em função de um compromisso 
real com os pobres e oprimidos na construção do reino de Deus. 

 

Conforme Queiroz (1985), a multiplicação das CEBs no Brasil e a 

intensidade do seu engajamento tornou-se o campo mais fértil para germinar e 

robustecer os movimentos populares. A fé, que animaria as comunidades, 

incentivariam os cristãos das classes subalternas a se unirem para defender e 

promover os direitos básicos do povo pobre. “Dessa urgência, à luz do 

Evangelho, nascem os movimentos populares ligados as CEBs” [p. 78]. 

Também a crise de 1964 tornou-se um dos fatores que poderia ser apontado 

como sendo significativo, de alguma forma, para os setores populares e suas 

consequências na pastoral. Tais elementos contribuiriam para o 

comprometimento da Igreja com as camadas populares. Entre eles, destaca-se 

a situação de agravamento da miséria do povo, a questão dos direitos 

humanos. 

As Comunidades Eclesiais de Base surgiram num espaço de repressão 

e tempos obscuros, mais, de muito comprometimento. E a Igreja Católica teria 

sido  um dos principais espaços que possibilitou a organização popular. Nela, 
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as classes populares teriam encontrado um espaço onde pudessem expressar 

seus pensamentos, suas orações e seus projetos alternativos. Borges (2013, p. 

59), aponta que: 

A conjuntura política de opressão que a ditadura militar mergulhou o 
Brasil durante os anos de chumbo fez nascer um modelo de 
educação contra a ordem e o governo que se beneficiava, cada vez 
mais, da situação de pobreza da maioria da população. Essa 
educação de libertação ocorria nos movimentos sociais, em especial 
no seio da Igreja Católica por meio das Comunidades de Bases 
(CEBs). 
 

Outro movimento considerado como um dos mais amplos empreendidos 

pela Igreja Católica que possibilitou abertura ao campo de educação popular no 

Brasil foi o Movimento de Educação de Base (MEB). O MEB foi criado em 1958 

na diocese de Natal. Tal diocese “realizava uma experiência de educação pelo 

rádio visando atingir as populações carentes. Ao lado da alfabetização, 

introduziam-se aspectos sociais, comunitários e de conscientização política” 

[TEIXEIRA, 1988, p. 97]. 

Em 1961, por meio do Decreto 50.370, de 21 de março foi previsto que o 

Governo Federal iria colaborar com a Conferência Nacional de Bispos do Brasil 

(CNBB), no processo de alfabetização de adultos. Essa cooperação se daria 

por meio de convênios consolidados com o MEC, outros Ministérios e Órgãos 

Federais, que repassariam os recursos para a CNBB. A alfabetização de 

adultos seria realizada por meio do Movimento de Educação de Base utilizando 

a rede de emissoras católicas.  

Já em 1963 e inicio de 1964 o MEB estabeleceu aproximação com o 

Sistema de Paulo Freire, cuja dinâmica correspondia a uma expectativa de 

conscientização e questionamento a qualquer educação puramente mecânica e 

sem significado para os sujeitos. Desse modo, Teixeira (1988, p. 101) afirma 

que: 

O método Paulo Freire introduzia a educação como prática de 
liberdade, como instrumento do educando. O primeiro passo consistia 
em levar o educando a se conscientizar de sua problemática, “a 
pensar, a reconhecer o seu lugar na sociedade, a ver as relações de 
dominação que impedem o seu progresso” [...]. 

 

No que tange à dinâmica de conscientização e as práticas educativas, 

Borges (2013, p. 85 e 86), também descreve que: 
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O trabalho educativo conscientizador levou em conta a interiorização 
de hábitus introduzidos nas consciências dos sujeitos das camadas 
populares nas suas convivências diárias, numa estrutura social 
domesticadora e alienante [...]. A alienação das causas da opressão 
impedia a humanização. Para a conscientização utilizou-se um 
método de educação onde os sujeitos pudessem decompor suas 
próprias condições de vida e suas visões de mundo [...]. 

 

Com o golpe militar de 31 de março de 1964, esse projeto, juntamente 

com vários outros tiveram alguns de seus livros confiscados, alguns de seus 

membros perseguidos e até exilados por serem considerados de caráter 

comunista. A partir daí o MEB passou a ser pressionado não só pela igreja, 

mas também pelos poderes sociais e conservadores do regime militar. 

Também os teólogos da libertação estavam em constante conflito com o 

governo. Muitos foram perseguidos, presos, torturados e padres estrangeiros 

foram deportados. 

Teixeira (1988) considera como traço significativo na experiência do 

Movimento de Educação de Base (MEB) e elemento explicativo da gênese das 

Comunidades Eclesiais de Base o papel exercido pelos monitores, os quais se 

constituíam como líderes que eram escolhidos, 

[...] entre os membros da comunidade, portanto, provenientes dos 
setores populares. Para o exercício de sua função, o domínio da [...] 
leitura e da escrita era suficiente [...]. Tais monitores eram treinados 
para o exercício da mediação entre mensagem radiofônica do 
movimento e a pequena comunidade de alunos jovens ou adultos (id. 
ibid. p. 109). 
 

Entretanto, sem desconsiderar o avanço que significaria a atuação dos 

monitores mediados pelas contribuições do MEB, o mesmo autor aponta como 

limitação alguns recuos e entre eles o ativismo, cuja atitude impossibilitaria a 

“parada” necessária para verificação crítica e avaliativa de tal caminhada, bem 

como o idealismo militante.  

Por serem formadas pelas camadas mais simples da sociedade, as 

CEBs proclamariam o seu compromisso com os mais pobres. Os pobres nas 

CEBs teriam a possibilidade de ser visto não como problema, mas como 

solução, sujeito ativo no processo de construção de uma nova sociedade, mais 

justa, fraterna e solidária. A América Latina enquanto realidade de miséria, 

subdesenvolvimento e subordinação se constituiria o local concreto da Igreja 

para a aplicação profética da ação sócio política, embora não comungada por 

todos os setores, tanto por parte da hierarquia quanto do laicato, pois ainda se 
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vivia uma reprodução do modelo da Igreja europeia, em seu modo de 

organização, em suas questões teológicas e em suas propostas pastorais. Não 

foi somente o Vaticano II, mas conjugadas a ele, foram às circunstâncias 

concretas em que vivia a América Latina que levaram a Igreja a definir sua 

identidade: uma "Igreja social", uma igreja profética, uma Igreja libertadora e 

dos pobres. 

 

2 AS CEBs E O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

SOCIAL DE COMUNIDADES POPULARES 

 

Nesta unidade, pretendemos analisar alguns aspectos relacionados à 

transformação da realidade social de comunidades populares favorecidas pela 

atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).  

Utilizaremos como referência para tal análise, no primeiro momento, o 

material produzido por Borges (2013) em sua dissertação de Mestrado, cujo 

propósito foi de levantar a memória da educação popular do município de 

Sanclerlândia nos anos 1968-1989, baseado no projeto de educação popular 

da Diocese de Goiás a partir da evangelização. Em seguida, faremos à análise 

do material produzido pela UCG intitulado “Situação e Perspectiva dos 

Movimentos Populares em Goiânia: Comunidades Eclesiais de Base - CEBs” 

(S/D), cuja intenção foi apresentar uma visão ampla sobre as, CEBs, buscando 

analisar as fundamentações que motivaram seu surgimento, bem como a 

pedagogia que se encontrava dentro de sua atuação.  

 

2.1 Memória da educação popular do município de Sanclerlândia nos 

anos 1968-1989. 

 

Considera-se que a experiência de educação popular assessorada pelo 

campo religioso católico progressista, iniciou-se na Comunidade de 

Monjolinho1. Na entrevista feita com uma das lideranças da comunidade 

Borges (2013) descobriu que na participação da reza do terço com a 

vizinhança, o incentivo dos agentes de pastorais e o estudo da Bíblia após a 

                                       
1 Pertencente à Diocese de Goiás  
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chegada de Dom Tomás Balduíno, em Sanclerlândia, foram elementos 

essenciais para a ampliação de uma visão concreta do mundo bem como a 

sistematização das reuniões, dentro da nova metodologia, acompanhada pelo 

próprio Dom Tomás, cujo objetivo era dialogar com as pessoas, procurando 

identificar membros com capacidade para ocupar-se do trabalho de 

evangelização segundo a nova proposta da Diocese. Um dos entrevistados 

afirma que:  

[...] após a chegada de Dom Tomás, o povo teve acesso à Bíblia. 
Conduzidos por membros da Igreja na ajuda das leituras começou-se 
a enxergar a realidade do pobre a partir dos textos. O trabalho não 
era bem compreendido na comunidade, ficou assim meio devagar. 
Com a chegada do vigário, Padre Cavazzuti, ai sim, a coisa 
deslanchou. Ele animava e incentivava todo mundo a buscar os 
conhecimentos no Evangelho e a refletir sobre a realidade que todos 
estavam vivendo [apud. BORGES, 2013 p. 113].  

 

Borges (2013), a mobilização rumo à conscientização nas comunidades 

animadas pelo campo religioso católico opunha-se ao modelo sócio-político 

instituído. Sobre esse conflito, ele destaca que outro entrevistado primeiro 

coordenador de Grupo de Evangelho. 

[...] mudou-se da comunidade Monjolinho e passou a residir em 
Sanclerlândia (1972), onde continuou seu trabalho. A tarefa era 
desafiadora. Toda a formação religiosa anterior era de reza, uma 
cultura de salvação da alma sem refletir sobre as causas da pobreza 
do povo. O novo método (possibilitar a palavra para que os 
participantes pudessem analisar aquela situação à luz do Evangelho 
e encontrar soluções) causou estranheza. Em função da cultura 
domesticada para a aceitação e não para contestação ou reflexão 
das causas da opressão o trabalho que o entrevistado B desenvolvia 
na Igreja não foi de imediato aceito pela cúpula sindical à qual a 
entidade estava subordinada, isto é, a Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG) [apud. BORGES, 2013 
p. 114]. 

 

Simultaneamente, o conflito se deu também na comunidade de Morro 

Alto, pequeno povoado arraigado a proprietários rurais. Conforme Borges 

(2013), outro entrevistado encontrou dificuldades para realizar o trabalho de 

base orientado para a conscientização e libertação dos oprimidos, mediante as 

decisões da 5ª Assembleia Diocesana (“opção pelos pobres e 

marginalizados”). Em seu depoimento tal liderança havia dito que “deixaram de 

reunir o grupo do povoado porque foram proibidos por pessoas, ligadas à 

prefeitura que eram contra o novo método”. (apud BORGES, 2013, p. 114) 
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Diante disso, Borges (2013), continua a argumentar a visibilidade deste 

relato em que o poder público municipal daquela época não tolerava este nível 

de organização das camadas populares, que trabalhavam com conteúdos 

pedagógicos dos quais moviam a evangelização libertadora.  

Outra liderança que fazia parte de uma das comunidades na década de 

1970 relatou que “apesar de ter trabalhado a vida inteira, juntamente com seus 

companheiros, quando não tiveram mais forças físicas para produzir no campo, 

foram jogados fora” [apud BORGES, 2013, p. 115]. A pesar disso, foi proposto 

a essa liderança, pelo novo pároco da Diocese de Goiás, a 

animação/coordenação da comunidade eclesial. Tal proposta consistiria numa 

nova forma de evangelização, voltada para as causas da pobreza e ao mesmo 

tempo a atuação nos trabalhos (escondidos e tímidos) iniciados no sindicato 

por pessoas ligadas ao sistema político vigente na época.  

Os membros das CEBs afirmaram que a mobilização era difícil, pois 

seus companheiros tinham muito medo de perderem emprego em função das 

perseguições que eram impetradas pelos proprietários de terra. Eis o 

depoimento: 

A gente começou se organizar se mobilizar, a gente tinha uma 
interferência até com os próprios companheiros da gente. “Olha essa 
luta aí isso é perigoso, vocês vão ficar sem até lugar pra trabalhar”! 
Tivemos apoio da Diocese de Goiás, com o Tomás Balduíno que nos 
convidou um dia pra uma Assembleia em Goiás com toda a regional 
da Diocese como representante da luta sindical. Se nóis não abrisse 
a Bíblia e começasse a pregar, começasse a ver o que Deus falava 
com a gente, a gente não tinha descoberto nossos direitos, a gente ia 
ficar no escuro [apud BORGES, 2013, p. 115]. 

 

Compreende-se que as Comunidades Eclesiais de Base se propunham 

contribuir na transformação da realidade, na sua própria prática, desenvolvida 

num contexto concreto, social e histórico. Na América Latina, a intervenção das 

CEBs se configurariam enquanto prática, sistematização e atualização do 

catolicismo popular, uma profética tentativa de inculturação do evangelho no 

meio dos pobres. 

De acordo com Borges (2013) a experiência de educação popular em 

Sanclerlândia mostra o teor educativo de um novo modelo de Educação trazida 

à tona, pelas Comunidades de Base. Tal experiência estaria em sintonia com a 

metodologia desenvolvida por Paulo Freire, cujo hábitus apreendeu do 

camponês por meio dos Círculos de Cultura, a partir de um esforço reflexivo 
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buscando o marcos de uma pedagogia que pudesse alfabetizar tais 

camponeses (mesmo sem o domínio da escrita), a fim de que eles 

percebessem sua capacidade e potências, e, para que se capacitassem como 

construtor de sua própria história.  

 
O próprio sujeito, construtor de seus conhecimentos, a partir do 
domínio de sua própria palavra (herdada de um passado de opressão 
e marginalização), compreenderia a sua realidade a partir do seu 
universo cultural vocabular. As CEBs utilizaram esta realidade de 
opressão e marginalização em todos os níveis para dela extrair os 
conteúdos da evangelização. Os dois métodos, tanto de alfabetização 
quanto de evangelização, buscaram universos equivalentes para a 
conscientização libertadora. Nesse caso, não há um tipo de educação 
sistemática pura e simples, mas uma educação popular cujo conceito 
fundamenta-se na formação para a transformação da realidade a 
partir da leitura crítica do mundo [BORGES, 2013, p. 132]. 

 

Conforme esse mesmo autor, tal modelo educativo se orientaria para a 

transformação social, e isto é o que substantivamente contaria, para diferenciá-

la das demais concepções educativas (tradicional, tecnicista entre outras). Isto 

é, a conscientização enquanto inserção e protagonismo dos sujeitos em 

processos de transformação.  

Na sua peculiar dinâmica organizacional a Diocese de Goiás tentou 

assumir as mudanças às quais consistiria no enfrentamento da realidade 

social, cultural e política que permeava a sociedade brasileira e o apoio à luta 

popular por uma nova postura política e religiosa no âmbito diocesano.  

É por esse conjunto de fatores, afirmado pelo autor, que aos poucos o 

trabalho inspirado e coordenado por Dom Tomás Balduíno foi sendo 

implantado em toda Diocese a partir das decisões emanadas das Assembleias 

Populares Diocesanas. Isto nos leva a pensar que a ideia de fazer da 

evangelização uma ação de conscientização popular voltada para questões 

sociais e políticas num novo modelo de sociedade que a Igreja local projetava 

por meio da ação de evangelização popular se tornaria possível à medida que 

a mesma se propunha a oferecer suporte educativo material didático e 

pedagógico para que as comunidades pudessem fundamentar o seu trabalho. 

E a conscientização teria que ser construída com a participação, a igualdade, a 

solidariedade, a pluralidade e, sobretudo a liberdade. 
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2.2 Situação e Perspectiva dos Movimentos Populares em Goiânia: 

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs 

 

A experiência de educação popular desenvolvida por meio das CEBs 

não se deu apenas nos territórios habitados por camponeses, mas também nas 

grandes cidades, nas regiões metropolitanas do Brasil. Goiânia, capital do 

Estado de Goiás, se constituiu como um dos espaços nos quais as 

Comunidades intentavam uma mediação na melhoria da qualidade de vida da 

população, em especial habitantes das periferias da cidade.  

O ápice desta experiência na Região Metropolitana de Goiânia se deu 

quando da preparação e realização do VI Intereclesial2 em Trindade no ano 

1986. Foram dois anos de preparação, onde os grupos se interligaram de 

maneira aberta, chegando até a comemorarem o aniversário de um ano do 

encontro em agosto do ano seguinte e consequentemente a celebração da 

Romaria da Terra, cuja temática foi à denúncia ao grave problema da moradia 

urbana e rural, bem como a Assembleia de CEBs realizada, também, em 

Trindade. 

Ao analisar o material intitulado “Situação e perspectiva dos movimentos 

populares em Goiânia: Comunidades Eclesiais de Base – CEBs” (UCG, s/d) 

busca-se compreender os aspectos estruturais o modo como os textos 

simbolizam os espaços comunitários, (vivido e aprendido) e como representam, 

por meio da memória, traços identitários desses sujeitos comunitários, que são 

também sociais.  

O que pode constatar é que a das CEBs em Goiânia estava em sintonia 

com esse movimento da igreja em nível nacional naquele período, confirmando 

o que Teixeira (1988), já apontava em estudos anteriores:  

[...]. O apelo advindo do Vaticano II também esteve presente na 
caminhada da Igreja de Goiás: Alguns anos atrás, os padres e o 
bispo desta diocese receberam do Papa a encomenda de renovar a 
Igreja [...]. Nesta caminhada de renovação tiveram grande 
importância as Assembleias Diocesanas, nascidas no ano de 1968 
[...][p. 311]. 

 

                                       
2
Encontro periódico que reúne representantes das CEBs de todas as partes do Brasil, de 

muitos países da América Latina e do mundo para celebrar e avaliar a caminhada. 
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Nesse processo identificou-se, no documento Situação e perspectiva 

dos movimentos populares em Goiânia: Comunidades Eclesiais de Base – 

CEBs, quatro vertentes que se entrecruzam, possibilitando uma melhor 

compreensão da realidade das CEBs: são elas: as representações sobre as 

CEBs, elaboradas por aqueles que delas participaram; a formação e situação 

do Agente de Pastoral; o projeto pedagógico que alimentou essa forma de 

trabalho; e as relações estabelecidas entre aqueles que participaram das CEBs 

entre si e entre a sociedade. 

No documento aparece, sobretudo, a contribuição das CEBs na 

organização da população para a reivindicação de direitos em seus bairros. 

Tais reivindicações consistiriam, por exemplo, em “implantação da linha de 

ônibus, escola para as crianças, instalação de rede elétrica, construção de 

Igreja, implantação de quebra-molas, organização das lavanderias, apoio aos 

sem terra entre outros” [UCG, s/d, p. 39]. O relato da experiência preserva o 

que foi outrora proposto e legitimado no conjunto das lutas por democracia e 

justiça social, impulso de renovação pastoral motivado pelo Vaticano II e 

Medellìn. 

 As CEBs sublinham como essencial o vínculo que articula o seguimento 

de Jesus crucificado-ressuscitado com a luta em favor da transformação da 

sociedade, sobretudo a realidade mais pobre. Para elas, o confronto direto da 

situação de vida concreta dos seus componentes com a Bíblia deve gerar 

sensibilidade social para os problemas reais da comunidade, uma sensibilidade 

política, relacionado ao sistema de dominação capitalista bem como a 

dimensão ecumênica enquanto repercussão destas experiências de base. 

Mesmo não encontrando uma definição única sobre o que constitui 

CEBs para os entrevistados, alguns de seus traços característicos podem ser 

delineados: a soma de vários grupos, localidade (já que as comunidades 

reúnem membros de uma mesma territorialidade), a presença da bíblia e a 

celebração regular, a dinâmica participativa e os serviços ministeriais 

assumidos pelos leigos, o compromisso com os pobres e a relação motora 

entre o fator fé e vida, tendo essa (CEBs) uma organização própria, não 

existindo um coordenador ou um mandatário, tendo em vista que todo o pensar 

e agir eram em comum, nesse sentido, o poder era partilhado e 

descentralizado.  
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Essa forma de organização teria como fundamentação uma nova forma 

de organização da própria sociedade a qual se intentava ser igualitária, fraterna 

e justa, onde não haveria exploração de alguns sobre a maioria, que resulta no 

enriquecimento cada vez maior de uma minoria e na espoliação crescente da 

maioria, onde as pessoas viveriam com dignidade em sua própria terra, 

plantando e colhendo, tendo seus direitos garantidos. Diante, disso, os autores 

do documento salientam que:  

Para a realização do projeto de sociedade idealizado pelas CEBs, 
entende-se ser necessário uma conscientização das massas. Essa 
conscientização nova surgiria dentro dos pequenos grupos, 
associações, sindicatos, sendo por eles, comparada a um fermento 
que aos poucos englobaria toda a sociedade. Através da reflexão e 
discussão dos problemas dos grupos, vinculando-os a uma visão 
ampla da realidade, os valores seriam modificados e a luta contra o 
individualismo aprofundada. A conscientização é o objetivo central 
das comunidades o que conduziria seus participantes a uma 
compreensão de sua situação enquanto classe social, e a um novo 
patamar de organização em busca de uma nova sociedade [UCG, 
s/d, p. 50]. 

 

O documento destaca que na luta por um determinado objetivo, as 

pessoas se unem, se organizam, formulam suas reivindicações e apesar de às 

vezes não conseguirem alcançar seu objetivos, mesmo assim, conseguem 

perceber de maneira clara como se dá a imposição do poder de alguns poucos 

sobre a comunidade.  

Conforme os autores do Documento, essa consciência nova contribuiria 

para que alguns membros das comunidades se engajem em sindicatos e 

partidos políticos. Em determinados períodos dentro da história das CEBs, 

entendia-se que a participação, por exemplo, em um sindicato, representaria 

um passo a mais na construção da nova sociedade.  

A gente tem claro isso, que precisa de um partido, também se coloca 
a questão: só o partido também será que vai conseguir transformar, 
será que o partido não vai precisar de outra coisa?. Em decorrência 
dessa concepção, ações mais contestatórias passam a ser 
encetadas. Muitos outros avanços o povo tem conseguido, na prática, 
por exemplo, na questão da terra, a ocupação de terras muitas vezes 
tem acontecido. E é uma contribuição para que o povo vá acreditando 
que é possível haver uma transformação só lá naquele momento, ia 
desanimar muito, porque nós, da geração, eu não sei se a gente vai 
chegar lá, eu acredito que vamos, então se a gente não tem essas 
pequenas vitórias no cotidiano, fica difícil a gente acreditar (Id. ibid, p. 
52). 
 

Percebe-se aqui algumas contribuições acerca da perspectiva histórica 

na organização sociedade, na medida em que compreendem  que uma 
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transformação social só é possível a longo prazo, portanto, fé e política estão 

ligadas no cotidiano dos entrevistados. Segundo os autores, foram nas lutas 

por uma sociedade mais igualitária na tentativa de recuperar os valores éticos, 

religiosos e culturais que se elegeram como fundamentais para uma nova 

ordem social. 

Em uma ou outra abordagem, a conscientização cumpriria um papel 

importante na mobilização popular e pela emergência da vontade de mudança 

social,  

[...] não bastaria às reformas. Queria-se uma libertação das 

opressões históricas que as grandes maiorias secularmente sofreram. 

Muitos cristãos, inspirados pelo Evangelho, comprometeram-se em 

meios pobres num processo de conscientização e de prática que 

criaria os primeiros acenos de uma sociedade alternativa possível 

(BOFF, 1986, p. 13). 

 

No documento analisado, constatamos que, ao se referirem à 

conscientização, os entrevistados expressaram a preocupação em despertar 

nos demais participantes, atitude na qual os movimentos das CEBs não se 

restringissem à Igreja e à comunidade eclesial, mas passasse do nível de 

compreensão e análise dos problemas particulares ao entendimento das 

causas estruturais que os provocariam. Entendimento esse, considerado como 

imprescindível para a transformação da sociedade.  

Para isso, as CEBs se propunham desenvolver uma metodologia que 

consistira na interrogação e no questionamento das estruturas, fazendo-as 

refletir. Essas por sua vez, na intenção das CEBs, ou acabariam entrando na 

proposta ou ficariam contra. Em depoimento, lê-se:  

[...] em termos de sociedade o que se propõe renovar é a forma de 
participação do povo e, em decorrência e no seu limite, a própria 
sociedade. “na medida em que o povo toma consciência de que é 
gente, de que é filho de Deus, começa a participar de uma maneira 
ativa, tomando decisões. Nas CEBs, todas as decisões são feitas por 
eles, eles é que tomam parte na liturgia, que decidem, que expressam 
a fé e de certa forma isto está nesse movimento lento, mas produtivo” 
(UCG, s/d,. p. 200). 
 

Frente a isso, as CEBs teriam tentado organizar as bases para a 

proposição de um projeto de sociedade que tivesse a sua ordem, sustentada 

pelos fundamentos filosóficos de justiça, fraternidade e igualdade.  
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Nesta perspectiva, as comunidades que representariam um fator de 

renovação da igreja, do poder, transformaria esta em serviço. As nove, 

comunidades onde se realizou este trabalho, representariam uma visão sobre a 

sociedade goianense demostrando a situação de desordem social e à falta de 

direitos aos mais pobres, mas, sobretudo, o enfrentamento dessa situação.  

Para os entrevistados a maneira como a comunidade articularia suas 

lutas, celebrações e os momentos de compreensão determinariam tais 

avanços, ainda se fundamentadas nas críticas internas ao posicionamento da 

Igreja Católica, a qual, segundo depoimento, se afastaria de sua referência 

maior que era o exemplo de Jesus Cristo que, em sua época, fizera a opção 

pelos pobres. 

Outra questão apontada nos documentos que extrapolaria a luta da 

igreja e tornaria este projeto de sociedade real, se refere aos partidos políticos. 

Para os entrevistados, estes teriam um papel na concepção de mudanças, 

dado que a sua formação vincularia aos interesses das bases e alcançaria uma 

mudança democrática, sem derreamento de sangue.  

De acordo com o Documento, a intenção das CEBs era de formular um 

projeto alternativo de sociedade. Para isso, ele possuiria um fundamento 

filosófico que seria sustentado na fé e no Evangelho e que buscaria a 

construção de uma sociedade mais igualitária, justa e fraterna, e 

desencadearia uma forma específica de organização popular onde se 

procuraria conscientizar os participantes, das desigualdades sociais, dos 

direitos que lhes são negados. Esta transformação seria alcançada através das 

lutas que o povo pobre desenvolveria nas periferias de Goiânia. 

Para isso, constatamos nos depoimentos que a busca por melhoria das 

condições de vida da população se destacaria, entre diversas ações, nas lutas: 

pela implantação da linha de ônibus; pela construção de escolas para as 

crianças na região; na instalação de rede elétrica; na implantação de quebra-

molas em ruas dos bairros. Bem como na participação da comunidade em 

associações de moradores, em sindicatos de trabalhadores. No 

desenvolvimento de trabalhos com crianças em situação de rua; na 

organização de festas; no apoio aos sem terra e à organização das lavadeiras; 

na participação em diversos mutirões; na criação de um grupo de saúde; na 

apresentação de peças teatrais criadas pelos próprios integrantes da CEBs 
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como forma reforçar o processo de conscientização da comunidade; na 

participação de lutas pela Constituinte com caravanas indo à Brasília.  
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