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Apresentação 

Arriscando-nos a comparar este artigo à estrutura de uma sonata1 

clássica, encontraremos possíveis semelhanças. Ambos possuem um corpo estrutural 

composto: de uma abertura ou exposição, na qual motivações e premissas são lançadas e 

apresentadas umas as outras; em seguida, do desenvolvimento, a declaração de conceitos, 

definições e paradigmas, exaustivamente explorados num movimento cíclico destinado a 

uma complexidade ainda maior; e finalmente, da recapitulação, a expressão da maturidade 

alcançada durante o desenvolvimento.  

A partir desta alusão iniciaremos pela exposição das diferentes 

motivações desta pesquisa, vividas nos principais grupos sociais dos quais a pesquisadora 

faz parte. Inicialmente, deparamo-nos com uma jornalista interessada em investigar um 

pauta considerada ‘fria’ (noticiabilidade de baixa intensidade) para as redações 

jornalísticas da mídia convencional, a seguir uma professora incomodada com a 

minimização de uma disciplina essencial para a memória da região na qual se situa a 

Universidade em que leciona, e finalmente, alguém que recorre às ciências sociais para 

compartilhar suas inquietações acerca de um tema de total apreço para a Academia: a 

memória. Portanto, se a escolha do tema de pesquisa, sempre está impregnada daquele que 

a produz, como reflete SEVERINO, a confissão desta pesquisadora se faz presente. Vale 

mencionar, que a pesquisa científica mais ampla, responsável pela origem de uma 

dissertação de mestrado em Ciências Sociais na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo), ainda está em construção, bem com o levantamento e o inventário do acervo 

documental, utilizado no artigo como fonte para determinados argumentos. 
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Tendo esclarecido os motivos de tal estudo, partiremos para a 

apresentação da principal premissa, a afirmação de que o brasileiro não tem memória. 

Logicamente, seria necessário identificar de qual memória nos referimos e em qual 

contexto a empregamos. Afinal, não se pode titular de desmemoriado um indivíduo que se 

recorda do nome de todos os jogadores e suas respectivas posições na semi-final da Copa 

de futebol de 1970. Eis o primeiro impasse das pesquisas concentradas no delicado debate 

sobre memória. É visível, como a categorização de diferentes tipos de memória por 

distintas áreas do conhecimento favorece costumeiros equívocos de seu emprego.  

É conveniente lembrar que o tema memória vem ganhando aportes teóricos na 

filosofia e nas ciências físicas, sociais e biológicas. Na filosofia, o tema é alvo de 

questionamentos há pelo menos dezessete séculos e apresenta discussões tão atuais quanto 

na época de suas formulações.  

Segundo CHAUI (2003: 140), a filosofia, grosso modo, conceitua memória como 

“uma atualização do passado ou a presentificação do passado e é também registro do 

presente para que permaneça como lembrança”. 

Para os antigos gregos, a deusa Mnemosine, mãe das Musas, protetoras das artes e da 

história, possibilitava aos poetas lembrar do passado e transmiti-lo aos mortais. Os gregos, 

temendo enfraquecer a memória, desenvolveram diversas técnicas para preservar a 

lembrança sem recorrer ao registro escrito.  

Na visão de autores como o francês PROUST (2003), a memória é 

a maior garantia de nossa identidade, mesmo quando nos referimos às memórias de 

dimensões coletivas.  

Outra obra filosófica de origem francesa e que merece ser 

revisitada é Matéria e memória (1990). Nesta obra, o autor BERGSON distingue dois tipos 

de memória: a memória-hábito e a memória-pura, sendo que a última possui seis 

classificações, entre elas, a memória social ou histórica. Este tipo de memória seria a 

fixada por uma sociedade; por meio de mitos fundadores, de relatos, documentos, 

monumentos, obras de arte e outros objetos. 

Em ciências sociais, os estudos de HALBSWACHS em A memória 

coletiva (1990) contribuem para a compreensão do relacionamento mantido entre a 

memória individual e o meio social, o que possibilita a denominação de uma memória 

coletiva. 



Em seguida, BOSI em Memória e sociedade – lembrança de velhos 

(1994) e O tempo vivo da memória (2003), apresenta uma nobre sensibilidade para com o 

resgate da memória e sua relevância para a narração de uma outra história, a história oral. 

Uma história contada não mais a partir da ótica de ‘ilustres personalidades’ (heróis, 

presidentes, reis etc), mas, pelo povo, dito ‘comum’. A autora ainda dialoga com 

BERGSON ao confiar na memória social o fortalecimento da identidade cultural de um 

bairro ou uma comunidade, já que “o grupo é o suporte da memória se nos identificamos 

com ele e fazemos nosso seu passado”. (BOSI, 1994:414) 

A questão da memória ainda pode ser percebida pela biologia, 

especificamente, pela neurociência. Nos últimos quinze anos, temos assistido o grande 

avanço das ciências dedicadas ao cérebro e aos mecanismos fisiológicos da formação, 

fixação e evocação da memória. Desta forma o entendimento de obras como Questões de 

memória de IZSQUIERDO são fundamentais. 

Apesar da apresentação de autores dedicados ao tema ‘memória’, o 

artigo não comporta a discussão de tais definições e deverá usar o termo memória 

indiscriminadamente1. Isto não deve ser interpretado como descuido ou ignorância, tendo 

em vista que o uso generalizado do termo memória é um problema mínimo diante de seu 

uso banalizado em tempos de globalização, entendida aqui nas esferas determinadas pelo 

autor SANTOS (econômica, política e cultural). 

Enquanto a informática e a eletrônica nos poupam técnicas 

mnemônicas, como a de evocar a lembrança de um determinado número de telefone, 

grandes corporações empresariais investem milhões de dólares para reconstituir ou 

preservar sua memória, dita, institucional. O paradoxo ilustrado é mínimo diante da 

possível ‘crise de identidade cultural’ sentida por gerações que desconhecem a memória de 

sua família, sua Escola, sua Igreja ou até o bairro no qual reside2. 

Isto indica como o material cultural de uma coletividade não é 

priorizado por meio de políticas públicas em tempos de culto explícito ao que é ‘novo’.  

 “O indivíduo privado que quer consumir sua própria vida tende 

a valorizar o presente. Fica, além disso, cada vez mais privado 

do passado; este não lhes fornece mais sabedoria e norma de 

vida; os antigos valores, as grandes transcendências são 

                                                 
 
 



esmagadas por um devir acelerado. Esse homem cada vez mais 

privado de passado está cada vez mais privado de futuro. 

Aliviado das preocupações acumulativas, não ousa encarar um 

futuro incrível”. (MORIN, 1975:157) 

Definitivamente, não se encontram promessas eleitoreiras 

interessadas na memória de uma determinada comunidade, nem em seu papel emblemático 

na história de uma nação, como é o caso da região a ser retratada no artigo. Portanto, a 

premissa ‘o brasileiro não tem memória’ para determinados episódios dos quais deveria 

ter, volta à tona. Sem sombra de dúvida, seria fundamental que o brasileiro tivesse 

memória para romper, por exemplo, com ciclos viciosos de dominação de classe e 

impedisse a repetição de episódios indesejados para a história da humanidade.  

Nesse sentido é inegável, a interferência direta de determinadas 

expressões de nosso cotidiano. A começar, como a revisão de paradigmas proposta pela 

historiografia vem colocar em discussão que tipo de memória pode ser considerada parte 

de um patrimônio cultural ou histórico de uma nação. Atualmente, coloca-se em xeque os 

elementos que atribuem o selo de patrimônio histórico à cidade de Olinda e não à casa do 

norte mais tradicional do bairro de São Miguel Paulista. Revisa-se também, como a 

história oral, ou seja, a história contada por seus sujeitos pode ser relevante para a 

recuperação da memória de comunidades e até cidades. 

Outra expressão significativa do cotidiano é o jornalismo. O autor 

BENJAMIM se opõe a uma das principais narrativas da modernidade e demonstra 

incômodo com o que ele chamou de “uma espécie de concorrência histórica entre as 

várias formas de comunicação” (1983:31). Segundo o autor, nesta concorrência 

desenfreada, vencem o romance; dada à solidão do indivíduo moderno; e a informação, 

graças à proliferação do capitalismo. 

Imagine então, uma coletividade que não pode confiar em um 

jornalismo de tal natureza, ou seja, corrompido ideologicamente pelos princípios da 

comunicação de massa2 e pela desvalorização do antigo. Nem tampouco, numa história 

que concede aos vencidos apenas os papéis de coadjuvantes de um determinado tempo e 

espaço físico.  

Este foi o cenário descortinado aos moradores da região da zona 

leste a partir de meados da década de 60 até o processo de redemocratização iniciado na 

década de 80. É neste ato que novos personagens entram em cena, parafraseando o autor 



SADER e confiam na comunicação popular e alternativa, atributos como veiculação, 

documentação e memorização de fatos selecionados sob a percepção das lutas sociais 

travadas na ocasião. 

I. A opressão: projeto de morte 

A partir deste instante, o artigo trará os mesmos títulos das 

passagens do livro do Êxodo3, encontrado na bíblia católica internacional. Segundo 

informantes da pesquisa4, a leitura deste livro foi exaustivamente enfatizada pela ‘Teologia 

da Libertação’ e construiu fortes elos de identificação entre a comunidade a ser descrita e o 

povo mencionado nesta passagem bíblica. 

A região à qual se refere este artigo corresponde a zona leste do 

município de São Paulo. No auge dos 450 anos da cidade, a área mencionada corresponde 

a 21% do município e abriga 3,7 milhões de pessoas, caracterizando-se como a região mais 

populosa de São Paulo (CAVERSAN, 2004:1). Para efeitos estatísticos, institutos de 

pesquisa e órgãos públicos como a Prefeitura ou o Estado de São Paulo concebem a zona 

leste em duas porções distintas. A primeira é denominada zona leste 1 e é geralmente 

constituída dos distritos: Água Rasa, Mooca, Tatuapé e Belém. Enquanto que na zona leste 

2, concentram-se os demais distritos, os periféricos - no sentido literal e etimológico do 

termo - distantes do centro do município e próximos de seu limite. De um lado, uma ilha 

de prosperidade imobiliária e comercial marcada pela industrialização e pela forte presença 

de imigrantes. De outro, a carência de infra-estrutura pública, a pobreza e o desemprego de 

358.282 pessoas o equivalente a 40% dos desempregados de toda a cidade (CAVERSAN, 

2004:8). 

Não é espantoso que antes mesmo do limiar da ditadura militar, uma região marcada 

por tantas desigualdades, tenha sido berço de lutas sociais de diversas ordens5.  

II. A libertação: projeto de vida 

As lutas sociais da zona leste e de toda a América Latina, são marcadas na década de 

sessenta por um impulso notável. Estamos nos referindo ao papel das religiões, em 

especial, ao do cristianismo.  Para os militantes das lutas sociais travadas na ocasião, a 

Igreja Católica serviu como espaço institucional, extremamente, favorável à mobilização 

social de minorias ou até mesmo maiorias marginalizadas. 

A partir de 1962, o Concílio Vaticano II6, destina-se a conceber um novo perfil da 

fundamentação evangelizadora. A ‘Teologia da Libertação’, doutrina fundada neste 



período, se ancorou na ausência de condenações, preocupação pastoral, ecumenismo, 

diálogo, acentuação do essencial, realismo e visão existencial da história e do homem7.  

Na esfera estrutural da América Latina, foi decisivo o impacto desta nova 

mentalidade religiosa em países do clico de regimes ditatoriais. Destacamos como medida 

ilustrativa, a criação e a atuação do CELAM (Conselho Episcopal Latinoamericano) 

responsável, entre outras atividades, por traçar objetivos comuns no trabalho pastoral 

desempenhado pela Igreja Católica. 

Na esfera conjuntural, exatamente em 1970, toma posse da Arquidiocese de São 

Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns. No que se refere à zona leste, Dom Angélico Sândalo 

Bernardino, bispo da região na ocasião conduz iniciativas representativas para o 

fortalecimento do poder popular, por meio da articulação de lutas sociais e da 

determinação de suas prioridades e estratégias de atuação. 

A zona leste experimenta o apoio das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) em 

seus diversos movimentos sociais pelo transporte, educação, moradia, alimentação, 

habitação, saúde etc8. Como marcos deste novo fôlego, temos o ‘Movimento pelo custo de 

vida’9 e o surgimento dos ‘Clubes de mães’.  

Os levantamentos feitos até a presente data nos arquivos da Diocese de São Miguel 

Arcanjo, em São Paulo, apontam que a partir de 1979, a mobilização e a organização 

populares alcançam um nível de institucionalização considerável, expresso na criação das 

Associações de Moradores. Em 1980, os referidos arquivos destacam como marco 

representativo, a inserção da zona leste na Anampos (Articulação Nacional dos 

Movimentos Populares e Sindical). E finalmente, o surgimento dos centros de educação e 

comunicação popular, como exemplo mais emblemático do apoio de Dom Paulo e Dom 

Angélico à articulação dos movimentos sociais e à união dos moradores da região em 

espaços de convívio em comum. 

Para fundamentar a criação de tais centros na zona leste, duas plenárias foram 

convocadas na Casa Paroquial de Itaquera. Eventos aos quais em média 90 pessoas 

reuniram-se para discutir temas como ‘Poder Popular’ e ‘Unificação dos Movimentos 

Populares’. Nas constatações alcançadas, muito se enfatizou sobre a representatividade da 

comunicação para o fortalecimento da comunidade. Considerando a comunicação em dois 

sentidos: o de utilização da comunicação pelos movimentos sociais e o de sujeição da 

comunicação aos movimentos sociais.  

III. A marcha para a liberdade: dificuldades e perigos 



Para constatar como a comunicação era uma das principais preocupações dos centros 

de comunicação e educação popular, faz-se necessário observar os objetivos registrados em 

suas primeiras atas de reunião: 

- Realizar cursos, debates, encontros e projeção de filmes sobre os problemas com 

que se defrontam os militantes dos movimentos; 

- Ter um jornal informativo que facilite a circulação das experiências, idéias, 

agendas, realizações e lutas dos movimentos; 

- Preparar e ter disponível material audiovisual de apoio aos movimentos; 

- Ser um local que preserve e divulgue a memória e a história de toda a produção 

criada pelos movimentos; 

- Realizar estudos sobre os Órgãos Públicos da região (atuação, projetos, estruturas, 

orçamentos etc) e verificar aspectos técnicos e políticos de áreas como transporte, saúde, 

habitação, educação, cultura etc; 

- Montar uma infra-estrutura que ajude materialmente os movimentos, preparando, 

por exemplo: informativos, boletins, panfletos e outros impressos elaborados pelos 

movimentos e entidades; 

Tais preocupações denunciam como a história e a efervescência da mobilização 

social da zona leste é atravessada pela comunicação popular e alternativa até os dias de 

hoje.  É inegável, constatar sua representatividade para a instituição, do que se 

convencionou chamar, comunicação comunitária10. De acordo com os informantes e os 

produtos de comunicação comunitária já detectados, verificamos que suas ações variaram 

entre a concepção de meios de comunicação alternativos como abaixo-assinados, boletins, 

vídeos, cartazes, peças de teatro e modos de leitura alternativos dos meios de comunicação 

de massa. Sendo a última ação mencionada, a elaboração de elementos de decodificação 

dos conteúdos veiculados pela mídia convencional durante a feitura das notícias, a 

argumentação da publicidade, a tipificação da vida social em novelas, filmes etc. 

Fundado oficialmente em 15 de maio de 1983, o CEMI (Centro de Comunicação e 

Educação Popular de São Miguel) concentrou boa parte das lutas sociais e suas ações de 

comunicação comunitária na zona leste. A análise, dos inventários produzidos no início da 

década de oitenta, sinaliza à marca de aproximadamente 40 mil itens, entre eles: 

documentos, correspondências, cartazes, livros, informativos, periódicos, fotografias, fitas 

cassete e de vídeo, slides, estudos científicos, etc.  



Segundo o ex-dirigente do CEMI11, o centro ampliou o prestígio da zona leste ao 

realizar experiências pioneiras no universo da comunicação comunitária como adquirir a 

então desconhecida câmera de vídeo e implantar uma vasta rede de rádios ‘cornetas’12 

(sistema de propagação sonora, instalado no alto dos postes da respectiva região). Em 

visitas a países como Peru, Colômbia e Bolívia, dirigentes do CEMI chegam a exportar o 

sistema de rádio ‘corneta’ para periferias semelhantes as da zona leste. Ao retornar da 

experiência, o CEMI trazia novidades sobre mobilização em comunidades, como o uso de 

fantoches e marionetes em teatro popular. 

Na área de veículos impressos de comunicação comunitária, o acervo deixado pelo 

CEMI nos leva a acreditar que o centro concentrou um alto número de periódicos dos 

movimentos sociais do Estado de São Paulo, demais Estados brasileiros e até de outros 

países. O arquivo do CEMI possuía tamanha organização e sistematização de dados que foi 

capaz de conservar até os dias de hoje, coleções inteiras de jornais polêmicos para o 

cenário político brasileiro como Opinião, Movimento e Pasquim.  

Também foram encontradas, inúmeras publicações relacionadas a artistas, 

ambientalistas, estudantes, jornalistas, mulheres, negros, índios, operários, trabalhadores 

rurais entre outros. Publicações de curta duração sobre discussões de caráter momentâneo, 

também faziam parte do acervo, para citar alguns temas conhecidos: Guerrilha do Araguaia 

e Guerra da Nicarágua. 

Deve-se considerar, enfim, o apoio dado pelo CEMI aos movimentos sociais no que 

compete à concepção, impressão e até mesmo veiculação de publicações de diferentes 

tipos. 

IV. As bases de uma nova sociedade 

O CEMI (antes mesmo de ser fundado oficialmente) destaca-se quanto às 

publicações impressas ao criar o jornal comunitário: o Grita Povo13. A publicação possuía 

oito páginas, duas cores (preto e branco), tamanho ofício e uma série de inovações no 

jornalismo comunitário, tais como: textos curtos, linguagem de fácil assimilação, tipologia 

de boa legibilidade, ilustrações diversas, charges, recursos literários etc. O mais 

impressionante no Grita Povo é a participação dos moradores, não somente, como 

entrevistados, mas como repórteres, redatores, editores e difusores do jornal. O CEMI foi 

responsável pela formação de dezenas de educadores sociais14 e também ‘comunicólogos 

comunitários’. Cursos eram promovidos periodicamente para atender a formação de jovens 



e adultos interessados em criar seus próprios veículos de comunicação comunitária ou até 

mesmo seus próprios centros de comunicação comunitária, como é o caso do bairro do 

Itaim Paulista e seu CECOPI (Centro de Educação e Cultura Popular do Itaim Paulista). 

Ao completar 100 edições, o Grita Povo já contava com 30.000 leitores, 3.000 

assinaturas, 980 grupos (movimentos sociais, entidades, associações etc) atendidos e 

aproximadamente 50 milhões de páginas impressas; conforme consta na edição 

comemorativa de número 100 do jornal. 

Jornalismo X Memória 

Tendo exposto o caminho percorrido pelo Povo em busca da ‘terra prometida’, 

conforme relato contido no livro do Êxodo, voltemo-nos a títulos e temas específicos da 

pesquisa.  

Partindo de uma das hipóteses desta pesquisa, o jornal Grita Povo deveria atender a 

veiculação de informações e o fortalecimento da memória da comunidade em questão. Os 

relatos encontrados, a respeito da criação do CEMI e do jornal Grita Povo, revelam a 

intenção de se selecionar fatos memoráveis para os moradores da região e suas lutas 

sociais, por uma espécie de ‘filtro’ diferente do existente nos veículos de comunicação de 

massa em tempos de ditadura política e/ou, de mercado.  

O fato é que a idéia de um jornal - seja ele convencional ou comunitário - prestar-se à 

memória de uma comunidade é discutível. Considerando a física, nos deparamos com o 

primeiro impasse; o papel em que o jornal é impresso é um dos mais ácidos e por 

conseqüência não foi feito para durar. E apesar da tecnologia digital permitir uma 

conservação por tempo jamais imaginado trinta anos atrás, não podemos confirmar o 

acesso pleno de uma comunidade como a zona leste a este tipo de recurso tecnológico.  

Alguns autores se recusam a conceber a imprensa como memória de uma 

comunidade, pela forte influência dos princípios da cultura de massa15 sobre o indivíduo 

que emite e recebe a informação jornalística. É possível concordar com tal posição ao 

refletir, por exemplo, como conceitos de periodicidade e temporalidade, estão atrelados 

intrinsecamente a qualquer veículo de comunicação, inclusive àqueles descomprometidos 

com o mercado. 

Para a autora BOSI, está nítido que a informação se preocupa apenas com o novo e 

que o jornal de hoje deve embrulhar o peixe na feira de amanhã. “A informação só nos 



interessa enquanto novidade e só tem valor no instante que surge. Ela se esgota no 

instante em que se dá e se deteriora (...) O receptor da comunicação de massa é um ser 

desmemoriado”. (BOSI, 1994:87) 

O filósofo alemão BENJAMIM em alguns de seus ensaios, 

promove a oposição da narração ao romance e à informação jornalística moderna e define a 

última como incapaz de ser apreendida pela memória, por conta de sua pecha de produto a 

ser consumido instantaneamente. “(...) reduz-se ao instante em que era nova. Vive apenas 

nesse instante, precisa entregar-se inteiramente a ele, e, sem perda de tempo, 

comprometer-se com ele”. (1983:61-62) 

Para os dois autores, o sujeito moderno - ávido leitor de 

informações - apresenta uma nova forma de lidar com a memória. E se para a imprensa só 

importa o ‘novo’, ela estará condenada a não ter muitas pretensões junto à questão da 

memória.  

Mesmo diante deste cenário adverso, se faz possível à concepção 

do jornalismo comunitário na zona leste como instrumento de aquisição, conservação e 

evocação da memória de uma determinada comunidade. Para sustentar tal argumentação, 

recorreremos às observações dos autores citados anteriormente. 

BENJAMIM aponta ao discorrer sobre narrativas, como a história 

ao longo do tempo demonstra ter afinidade afetiva com o vencedor e que o resgate do 

passado traz uma nova opção: os vencidos. (BENJAMIM, 1983) 

Quando questionada sobre a credibilidade dos narradores, BOSI, 

demonstra o mesmo raciocínio desenvolvido por BENJAMIM. “A veracidade do narrador 

não nos preocupou: com certeza seus erros e lapsos são menos graves em suas 

conseqüências que as omissões da história oficial”. (1994:37) 

Retomando a argumentação de BENJAMIM, atentaremos a sua 

denúncia quanto à relação existente entre o fortalecimento do capitalismo e a consolidação 

da imprensa como instrumento de dominação de uma determinada classe social. Se 

observarmos a história da imprensa em nosso país, algumas passagens concordarão com a 

afirmação do filósofo.  

Desta forma, ao cogitar o jornalismo comunitário como 

instrumento apto à memória da zona leste, o CEMI não foi tão incoerente assim, dada as 



circunstâncias históricas adversas e a realidade dos meios de comunicação de massa do 

conturbado período político brasileiro, vivido entre as décadas de 60 e 80. 

Ainda a respeito desta discussão, o artigo Cultura e memória no 

discurso jornalístico de FERNANDES (2000) faz um apelo contra a dualidade: memória e 

jornalismo. Segundo a autora, é perigoso reduzir a história ao conhecimento do passado e o 

jornalismo ao relato das atividades do presente. Assim como, não podemos deixar de 

reconhecer que apesar de predominar no jornalismo a busca pelo novo, seus discursos 

produzem sentido para os processos históricos e destacam os fatos que se tornarão 

memoráveis no futuro. 

A profecia se cumpriu? 

Após o debate acerca da memória e do jornalismo, certamente, 

travado antes deste artigo pelos indivíduos do CEMI, resta uma intrigante questão: o 

referido centro conseguiu preservar a memória da zona leste para a posteridade? Ou 

melhor, a profecia se cumpriu? Superficialmente, poder-se-ia responder não as indagações. 

No entanto, há que se preservar o lugar da utopia e responder convictamente: ainda não.  

Segundo os relatos encontrados no acervo do CEMI, seu fim foi 

decretado, entre outros motivos, pelo enfraquecimento da ‘Teologia da Libertação’ no 

mundo. Tal enfraquecimento pode ser analisado sob duas vertentes, uma sociológica e 

outra antropológica.  

Antes de nos debruçar diante das compreensões propostas, faz-se 

necessária uma incursão ao ano de 1980 e alguns eventos significativos: 

- O documento ‘Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação’16 - o 

conhecido ‘Documento da Santa Sé’ - elaborado pela Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé, presidida na ocasião pelo atual Papa da Igreja Católica, Joseph Ratzinger; 

- O ‘Documento de Santa Fé’, projeto elaborado, no ano de posse do presidente 

Reagan, para o programa de política interamericana, redigido no Novo México, por 

agentes do Conselho de Relações Exteriores dos EUA. 

Os dois eventos nos intrigam pela coincidência temporal e pelos 

laços diplomáticos estreitados entre o governo Reagan e o Estado do Vaticano, a 

comprovar entre outros motivos, pela visita do presidente norte-americano ao Papa. 



Cabe ressaltar, que o governo Reagan ficou marcado na história da 

humanidade pela implantação de um dos mais rígidos modelos políticos do teórico 

Friedrich Hayek e seus seguidores. A fim de seguir uma das maiores prerrogativas do 

neoliberalismo, ou seja, combater o ‘império do mal’; Reagan preocupou-se em conter 

correntes contrárias ao capitalismo, em especial, nos países, ditos, de terceiro mundo. “O 

ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, como componente central, o 

anticomunismo mais intransigente de todas as correntes capitalistas do pós-guerra”. 

(ANDERSON, 2000:12) 

Ao ler o ‘Documento da Santa Sé’ é possível compreender uma 

alteração profunda em relação à proposta de evangelização pregada anteriormente: “Não 

se pode situar o mal unicamente ou principalmente nas estruturas econômicas, sociais ou 

políticas, como se todos os outros males derivassem destas estruturas como de sua causa 

(...)”. (RATZINGER, 1984:6) 

Em um longo trecho do documento, intitulado ‘A análise marxista’, 

o então Cardeal condena a atuação de determinados teólogos que utilizavam a análise 

marxista e seu cunho científico para interpretar o cristianismo: 

“A advertência de Paulo VI continua ainda hoje plenamente 

atual: através do marxismo, tal como é vivido concretamente, 

podem-se distinguir diversos aspectos e diversas questões 

propostas à reflexão e à ação dos cristãos. Entretanto, seria 

ilusório e perigoso chegar a ponto de esquecer o vínculo estreito 

que os liga radicalmente, aceitar elementos da análise marxista 

sem reconhecer suas relações com a ideologia, entrar na prática 

da luta de classes e de sua interpretação marxista sem tentar 

perceber o tipo de sociedade totalitária à qual este processo 

conduz”. (RATZINGER, 1984:6) 

Em outro instante, o ‘Documento de Santa Fé’ é incisivo quanto aos meios de 

comunicação comunitária atrelados à Igreja Católica na América Latina. Observemos o 

trecho do documento selecionado por CHAUI (1984) em um de seus artigos à imprensa17: 

“A manipulação dos meios de informação através de grupos 

vinculados à Igreja e de outras camarilhas encarregadas de 

debates em torno dos chamados direitos humanos tem 



desempenhado um crescente e importante papel na derrubada de 

governos autoritários, sim, mas pró-norte-americanos – 

substituindo-os por ditaduras antinorte-americanas, comunistas 

ou pró-comunistas, de caráter totalitário. A política exterior dos 

EUA deve começar a enfrentar (e não simplesmente reagir) a 

Teologia da Libertação, tal como é utilizada na América Latina 

pelo clero da Teologia da Libertação”. (Documento de Santa fé 

apud CHAUI, 1984:3) 

No que corresponde à concepção antropológica, a mesma autora 

diz haver preocupação do ‘Documento da Santa Sé’ em reconduzir a religiosidade à 

transcendência e ao mistério, supostamente, ameaçados pela análise marxista. (CHAUI, 

1984) 

O frei Leonardo BOFF contradiz esta possibilidade e inicia um intenso conflito de 

idéias com o Estado do Vaticano: 

“Os teólogos não estão, absolutamente, negando a divindade de 

Cristo, nem o valor redentor de sua morte, nem a missa como 

forma de atualização do sacrifício do Senhor e de sua presença 

eucarística. Na verdade, a partir da prática colocam outros 

acentos. Partem da fé compartida do povo de que Jesus é Deus, 

de que a Missa possui um valor salvífico etc. Mas, enfatizam as 

dimensões sociais e os desdobramentos políticos presentes 

nestas realidades”. (BOFF, 1984: 3) 

Na zona leste, a repercussão desta situação não tardou a anunciar-

se. O acervo deixado pelo CEMI e os relatos de seus membros caminham em direção a esta 

hipótese. Observemos: em 28 de maio de 1989, o então Papa João Paulo II substitui Dom 

Angélico por Dom Fernando Legal e concebe a Diocese de São Miguel Arcanjo em 

substituição a antiga Catedral; as CEBs e os movimentos sociais atrelados à Igreja Católica 

sofrem uma forte desestruturação; teólogos contrários as novas determinações do Vaticano 

são punidos severamente; as pastorais estudam mudanças para se diferenciarem com maior 

afinco dos movimentos sociais; a leitura da bíblia é (re)elaborada a partir da adoção de 

uma nova edição, publicada pela editora Edições Paulinas etc. 



O CEMI sofre uma evasão de seus dirigentes, alguns também na 

condição de membros do clero chegam a quebrar qualquer espécie de vínculo com a Igreja 

Católica. Os colaboradores ou agentes de comunicação, como eram chamados, se 

distanciam do centro, conforme denuncia a gradual ausência de matérias redigidas pelos 

moradores da região. Finalmente, deve-se considerar como fator decisivo para o fim do 

CEMI, a perda de financiamentos nacionais e internacionais de setores públicos e privados. 
18

O jornal Grita Povo, assim como os demais veículos de 

comunicação comunitária do período, também é afetado no que diz respeito à forma e ao 

conteúdo. Quanto à forma do jornal, nota-se um projeto gráfico diferenciado do anterior: 

poucas ilustrações, mancha ampliada do jornal, entrelinhamento suprimido, tipologia 

menor, textos longos e de linguagem formal e rebuscada etc. Em relação ao conteúdo, 

basta aferir a linha editorial do jornal e perceber alterações gritantes. Matérias, como a 

intitulada ‘TV – 40 anos de dominação’, passaram a disputar o mesmo espaço com receitas 

de iorgute. 

As justificativas apresentadas e outras não mencionadas, porém 

advertidas pelos ex-envolvidos no CEMI: como o desencantamento em relação ao 

socialismo e o ‘boom’ de ONGs (Organizações Não-Governamentais) na zona leste, 

deverão receber uma dedicação científica na conclusão da dissertação produzida pela 

presente pesquisadora.  

Enfim, retornaremos à questão proposta pelo título do texto: a 

profecia se cumpriu? 

Conclusão em movimento 

Apesar de não estar cumprida, como denuncia o texto anterior, vale 

ressaltar a responsabilidade de determinados aspectos da modernidade para com esta 

memória, a da zona leste. 

É comum atribuirmos a responsabilidade pela preservação desta 

espécie de memória - por vezes compreendida apenas por bens materiais – ao poder 

público. Recentemente também têm sido responsabilizadas, as empresas socialmente 

responsáveis ou outra iniciativa que valha no terceiro setor. Porém, a responsabilidade não 

é de alguns é de todos, entre eles, destaco para breve comentário, a responsabilidade do 

jornalista e do cientista.  



Atribuir ao brasileiro a falta de memória é cômodo e conveniente, 

porém nega a incoerência de se valorizar algo que não se conhece. É por este prisma que o 

jornalista deve cumprir essa tal responsabilidade. Como por exemplo, na ocasião de uma 

matéria corriqueira sobre a periferia. Não nos referimos aqui, a dicotomias conhecidas pelo 

profissional ao optar pela palavra ‘ocupar’ ou ‘invadir’ em uma matéria sobre o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). A discussão vai além. Nos referimos 

sim, ao combate contra a superficialidade da informação produzida no mundo moderno. 

Cabe verificar a forma como a imprensa tratou a chegada da 

universidade pública à zona leste, especialmente, a USP (Universidade de São Paulo). 

Poucos veículos de comunicação pesquisaram sobre os feitos do Movimento de Educação 

da zona leste e o maior de seus projetos: a Universidade Pública do Trabalhador. Poucos 

veículos expuseram como educadores, da chancela de Paulo Freire, tiveram participação 

neste projeto. Poucos veículos comentaram os estudos promovidos por toda a América 

Latina entre educadores incumbidos de conceber a Universidade Pública do Trabalhador. 

Por fim, nenhum veículo mencionou a disparidade existente entre a Universidade Pública 

do Trabalhador almejada e a Universidade Pública alcançada. 

No plano científico, são raros os momentos como o vivenciado no 

Simpósio das lutas sociais da América Latina (à qual se destina este artigo). Ocasiões 

assim devem atribuir significados às experiências do senso comum e produzir dissonância 

nos círculos acadêmicos. Trazer o debate acerca da memória para dentro dos muros da 

Universidade é determinante para construir uma outra história em tempos de crise19. 

Acreditar na reversibilidade desta condição de dominação é acreditar que o brasileiro tem 

memória e é o principal agente de seu destino histórico. 

Construindo sua história 

A opressão não é rotina da história humana, é o desafio trágico de 

vidas machucadas, oprimidas, marginalizadas, manipuladas, que gritam e imploram para 

ajudares a quebrar as correntes que as trazem agrilhoadas; 

A opressão é a negação, o estrangulamento da vocação histórica de 

teus irmãos; 

Escuta este clamor imenso dos deserdados da terra, impedidos de 

ser, por causa do jogo do ter; 



Não ouves os gritos dos esfarrapados, roubados, aprisionados, 

torturados, esfomeados, andrajos, das ruas do mundo? 

Rompe a crosta de tua insensibilidade e não fique esterilizado, às 

mãos que para ti se lançam, esperando que sejas sinal de esperança; 

O que adianta, estares capitalizado nas tuas pesquisas, refugiado 

nas tuas teorias? 

Não será tudo isso por acaso, uma fuga, impedindo o raiar do novo 

dia? 

Não sentes, te rondando, o perigo da opressão? 

Não sejas mais uma vítima que abre as portas à traição; 

De quem hoje te beija e, amanhã te rejeita; 

Encara o desafio, rompa teu comodismo, foge desse trágico 

“status”, de quem está habituado a viver sempre habituado, a viver sempre ajustado; 

Aceita o desafio, ele te impele, instiga, fustiga, morde, dilacera e 

faz sangrar; 

Chegou tua hora, de ajudares a restaurar, a vocação fundamental de 

teus irmãos: sujeitos de seu agir e de sua história; 

Se não te incomodares, o desafio não te dará sossego, pois ele não 

o deixará em paz; 

Àqueles que pensam que a vida é brisa de mar, que só traz carícias 

sem machucar; 

Machuca-te neste desafio, único e verdadeiro e verás que a história 

feita pelos “homens sujeitos” surgirá porque te deixaste ferir, te deixaste sangrar no amor 

de libertar. 
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Notas 

1. Segundo FERREIRA, sonata é: “Gênero de composição instrumental em vários 

movimentos, geralmente três ou quatro, de caráter e andamento diversos, relacionados 

entre si pela tonalidade modulante”. (FERREIRA, 1993) 

2. A opção por uma breve apresentação de autores e estudos representativos para o 

entendimento do tema ‘memória’, se deve aos limites impostos pela presente publicação e 



pela delimitação do tema a ser exposto no presente artigo. Nota-se, entretanto, como a 

importância desta revisão literária permeia toda a construção do texto. 

3. Na obra A identidade cultural na era da pós-modernidade, o autor Stuart HALL, 

revela que a identidade cultural determina as memórias do passado, o desejo pelo conjunto 

e a perpetuação da herança cultural. O autor comenta ainda, a possível crise de identidade 

cultural vivida pelas novas gerações na pós-modernidade, no capítulo A identidade em 

questão. (HALL, 2001) 

4. Ver a conceituação deste polêmico termo em WOLF, M. Teorias das 

Comunicações de Massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

5. A palavra ‘êxodo’ significa saída. O livro que leva este nome pode ser encontrado 

na bíblia católica internacional. Tal passagem bíblica narra como os hebreus saíram da 

terra do Egito, onde eram escravos, a procura da ‘terra prometida’. O acontecimento se deu 

por volta do ano 1250 a.C. (BÍBLIA SAGRADA.1996). 

6. Os nomes dos informantes serão preservados por não obter aprovação consensual 

dos mesmos quanto à divulgação.  

7. Ver, CARDOSO, R. Formas de participação popular no Brasil contemporâneo. 

Revista do Seade. São Paulo: Seade, 1985, nº 3. 

8. Encontro realizado no Vaticano em Roma entre todos os bispos da Igreja Católica, 

convidados das Igrejas Ortodoxas Orientais e das Igrejas Evangélicas destinados a estudar 

a missão da igreja no mundo moderno. 

9. Ver, BOFF, L., BOFF, C. Como fazer teologia da libertação. Petrópolis: Vozes, 

1986., BOFF, L. Teologia do cativeiro e da libertação. Petrópolis: Vozes, 1980. e     

_____________ O caminhar da Igreja com os oprimidos: do vale das lágrimas à terra 

prometida. Rio de Janeiro: Codecri, 1980. 

10. Ver, LIMA, L. G. Notas sobre as comunidades eclesiais de base e a organização 

política. In: MOISÉS, J. A. et alii. Alternativas populares da democracia: Brasil, anos 80. 

Petrópolis, CEDEC/Vozes, 1982, p.43-72. 

11. Ver, EVERS, T. Os movimentos sociais urbanos: o caso do movimento pelo custo 

de vida. In: MOISES, J. A. et alii. Alternativas populares da democracia: Brasil, anos 80. 

Petrópolis, CEDEC/Vozes, 1982, p. 73-98. 

12. Para detalhamento do conceito, ver PERUZZO, C. M. K. Comunicação nos 

movimentos populares. Petrópolis: Vozes, 1998, FESTA, R. Comunicação popular e 

alternativa no Brasil. São Paulo: Paulinas, 1986 e BELTRÃO, Luiz. Comunicação 



popular e religião no Brasil. In: MELO, José Marques de (org). 

Comunicação/Incomunicação no Brasil. São Paulo, Loyola, 1976. 

13. Carlos Strabeli: ex-dirigente do extinto CEMI, fundador do jornal Grita Povo, ex-

padre da Paróquia do Itaim Paulista e atual gerente do posto de saúde de Santa Inês na 

zona leste do município de São Paulo. 

14. Ver, CEMI. No ar...Uma rádio popular (o uso dos alto-falantes como emissora 

popular no Brasil). São Paulo: CEMI – Centro de Comunicação e Educação Popular de 

São Miguel Paulista, 1984. 

15. Ver, dissertação de mestrado de Pedro Gilberto Gomes, sob o título de Jornalismo 

nas comunidades eclesiais de base: estudo de caso do jornal Grita Povo da região 

episcopal de São Miguel Paulista – SP. Entre as observações do pesquisador, nota-se o 

destaque do jornal Grita Povo entre os demais jornais comunitários da zona leste. Também 

vale ver: GOMES, P. G. Jornalismo popular: uma experiência democrática. São Paulo: 

Revista Tempo e presença,  1988, nº228. e ______________. O jornalismo alternativo no 

projeto popular. São Paulo: Paulinas, 1990. 

16. Ver, WANDERLEY, L. E. Comunidades eclesiais de base e educação popular. 

Petrópolis: Vozes/ Teologia Orgânica 5, [s. d.]. 

17. Ver, a respeito do termo “cultura de massa”, BOSI, A. A Dialética da colonização. 

São Paulo: Cia. das Letras, 1994. Em especial, o capítulo Cultura brasileira e Culturas 

Brasileiras. 

18. Publicação do documento integral na editoria O país do Jornal O Globo em 

30/08/1984. 

19. Ver CHAUÍ, M. A volta da Santa Inquisição. Folha de São Paulo, São Paulo, 7 de 

setembro de 1984: Opinião, p.3. 

20. “Em meados da década de 80 a abertura política e econômica de países do Leste 

europeu e as crises sociais no continente africano levaram as fundações internacionais e 

órgãos de cooperação a redirecionar parte de seus recursos para financiar programas de 

desenvolvimento naquelas áreas do mundo, forçando as organizações latino-americanas a 

buscarem alternativas para sua sustentabilidade”. (ASHOKA EMPREENDEDORES 

SOCIAIS E MCKINSEY & COMPANY, Inc., 2001:15) 

21. Considerar crise, conforme entendimento do autor WALLERTSTEIN (1984): 

“Uma crise é uma situação histórica em que a morte de um sistema histórico existente é 



certa, oferecendo aos que nela se encontram uma escolha histórica: a escolha do tipo do 

novo sistema histórico a construir ou criar.” (WALLERTSTEIN, 1984:1) 

22. Poema publicado em 1983, no COM Notícias (nº 3) – Informativo do Centro de 

Orientação Missionária de Caxias do Sul - O referido informativo faz parte do acervo (em 

restauração) do antigo CEMI. 
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