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denunciava que o material estava no armário e que as mães deviam ir à escola 

para fazer valer seus direitos, a diretora nos odiava”. 

A rádio popular, enquanto rádio fixa, de acordo com Esmeralda Uribe 

(1997, p.202), foi inaugurada em abril de 1984, com o 1º Festival de Música, 

Poesia e Conto e a aparelhagem instalada na igreja de Nossa Senhora 

Aparecida. Entre os equipamentos: um microfone, um gravador, um 

amplificador de 100 Watts, um toca-discos, discos e fitas, na torre colocadas 

quatro cornetas de 8 OHMS, de 50 Watts cada uma (URIBE, 1997, p.203). 

 A equipe de comunicação da favela Nossa Senhora Aparecida era 

composta por nove membros encarregados do jornal mural, entrevistas, 

notícias e da dinâmica da programação e da coordenação do trabalho. Para se 

estruturar mantinham contato com entidades afins, como o CPV e o CEMI, 

além da El Dia Del Pueblo da rádio popular do Peru (COGO, 1998, p.104). As 

notícias eram tiradas dos boletins, jornais e revistas, mas principalmente do 

jornal Grita Povo que trazia informações da região (RÁDIO DO POVO, [s.d], 

p.11). 

Para subsidiar os trabalhos o CEMI em parceria com a Comissão 

Pastoral da Terra publicou em 1984 a cartilha No ar... uma rádio popular!, como 

resultado de um curso prático para radialistas do meio rural dado pela 

Associación Latinoamericana de Educación Radiofônica (ALER) e promovido 

pela CPT, com o apoio técnico da União Cristã Brasileira de Comunicação 

(UCBC).  
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Figura 22 – Publicação do CEMI, 1984, arquivo pessoal da 
pesquisadora 

 
A maior parte dos equipamentos da rádio, como relata Esmeralda Uribe 

(1997, p.204), inicialmente foi doada pela Paróquia de São Francisco de 

Ermelino Matarazzo. Sendo que a manutenção da mesma – compra de fitas, 

discos, subsídios, conta de luz, etc - ficava por conta das verbas arrecadadas 

nas quermesses e vendas realizadas nos bazares, “sustentados pelas 

mulheres da comunidade” (URIBE, 1997, p.204). Por meio de projetos, em 

1986, a comunidade conseguiu recursos financeiros da Igreja holandesa e 

alemã para a compra de um amplificador novo, usado para a transmissão do 

programa nos sábados. 

Em artigo que publicamos na Revista Ave Maria (1985, p.23-25) 

apresentamos o cenário que configurava os sábados de manhã na vila, quando 

o programa elaborado pelos próprios moradores ia ao ar: 
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No ar quatro cornetas, um microfone, um toca-disco, um 
amplificador: é a voz do povo que extrapola do alto da torre da 
igreja da favela Nossa Senhora Aparecida [...] É a `Rádio do 
Povo` que, longe de ser um adversário para rádio comercial, é 
antes uma tentativa de comunicar e chamar o povo para a 
organização (o programa é levado ao ar depois dos programas 
do Gil Gomes e do Afanásio) (VALIM, 1985, p.25). 

 

 Para orientar o trabalho, foi elaborado um anteprojeto com os objetivos 

do grupo de comunicação: 
Através dos níveis de comunicação melhorar a organização do 
povo da vila, nas lutas, na animação. Criar laços de amizade, 
entre as pessoas, despertar o senso crítico. Denunciar e 
anunciar. Servir ao povo da vila; Conscientizar os favelados; 
Esclarecer a população explorada sobre os seus direitos, através 
de sua cultura, para mudar a história do país (URIBE, 1997, 
p.204). 
 

O documento citado pela autora (1997, p.205) alertava para que a 

mensagem fosse transmitida “de modo agradável, com programas musicais, 

culturais, dramatizações, radionovelas e noticiários”. Para a necessidade de 

usar uma “linguagem popular”, e que se desse apoio às lutas populares. Além 

de propor a criação de novos espaços de formação e a disponibilização para o 

grupo de subsídios sobre os equipamentos eletrônicos e seu uso. 

Outro ponto importante do anteprojeto dizia respeito à importância dos 

participantes terem informações sobre outras comunidades, as lutas nos 

movimentos populares, no sindicato e em outras vilas. No que se refere à 

participação, o documento era enfático: 
Participação de todos nos trabalhos, dar oportunidade 
para que as pessoas escolham o que queiram fazer, 
naquilo em que queiram participar. Dividir as tarefas de 
três em três meses para que cada um possa descobrir 
sua aptidão. Fazer rodízio de funções (URIBE, 1997, 
p.205).  
 

Na entrevista concedida à autora, Roberto Joaquim de Oliveira37 relata 

que a exemplo dessa primeira experiência outras surgiram, na Vila Itaim, da 

qual participava, Jardim Verônica, Jardim Helena, Cangaíba, entre outras 

localidades, num total de oito. O crescimento desse modelo de comunicação 
                                                           
37Roberto Joaquim de Oliveira, morador da Região de São Miguel, participava das 
comunidades eclesiais. Por sua atuação junto às rádios populares é convidado a trabalhar no 
CEMI, em 1986, no Departamento de Rádio Popular. Jornalista de formação, atualmente é 
professor da Universidade Metodista de São Paulo nos cursos de Jornalismo, Relações 
Públicas, Produção Multimídia, Rádio e TV e Internet. Entrevista realizada em 02/07/2015. 
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levou à realização do 1º Encontro de Rádio Popular em São Miguel, em maio 

de 1985, reunindo dezenas de lideranças das comunidades (RÁDIO, [s.d], 

p.16). Tendo por tema a diferença entre rádio comercial e rádio popular, os 

participantes definiram a rádio popular como aquela que “fala os interesses do 

povo; deve comunicar a vida do povo; mobilizar as comunidades para ações 

comunitárias; entreter o povo; promover seus valores culturais e artísticos” 

(RÁDIO, [s.d] p.17). 

Ainda como resultado do encontro e das experiências que se 

multiplicavam, também em 1985, é criado o Projeto de Comunicação Não 

Escrita da Leste II (PROCONEL), formado por um representante de cada grupo 

ou comunidade envolvida na questão da rádio popular (RÁDIO, [s.d] p.17). E 

que, em 1986, se torna um departamento de Rádio Popular do CEMI, como já 

citamos, coordenado pelo já padre Carlos Garcia. Na ocasião, com recursos de 

entidades de apoio do exterior, o novo setor contrata dois funcionários, entre 

eles nosso entrevistado Roberto Joaquim de Oliveira, por conta de sua 

participação na comunidade em que morava. 

 Juntamente com o CEMI, o departamento promoveu, em julho e agosto 

de 1986, o 1º Curso Intensivo para Comunicadores Populares, com a 

assessoria de Pedro Sanches da Associación Latainoamericana de Educación 

Radiofónica (ALER), buscando um aprofundamento na questão de objetivos e 

tipos de programas da rádio popular. 

A centralização das experiências de rádio popular no CEMI foi indicação 

de Dom Angélico no sentido de organizar o que havia de comunicação na 

região episcopal de São Miguel, bem como facilitar o acesso das pessoas aos 

serviços, argumenta Roberto Joaquim em seu depoimento. “Daí, a gente 

começa a organizar todo o trabalho de implantação de novas rádios e de 

capacitação de lideranças populares não só na região e em São Paulo, mas 

também em outros estados e regiões do Brasil”.  

Os cursos, afirma, foram realizados no Rio de Janeiro (RJ), Belo 

Horizonte (MG), Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, e em nível regional 

com participantes de vários estados do Nordeste - Paraíba, Pernambuco, 

Ceará, Bahia, Piauí, Maranhão. A equipe, afirma Roberto Joaquim, chegou a 

realizar uma semana de formação para os alunos do curso de jornalismo na 

Universidade Federal do Ceará.  
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No entanto, o trabalho com alto-falantes, como lembra Roberto, no 

mesmo depoimento, já era uma tradição no Brasil, sobretudo nas cidades do 

interior para divulgação de eventos, prestação de serviços como aviso de 

falecimento e outros. O diferencial em São Miguel é que as rádios, nos passos 

do CEMI e orientação da igreja local, “passam a politizar o debate e contribuir 

no processo de conscientização das pessoas para que pudessem reivindicar 

seus direitos”. 

Na apresentação da cartilha Rádio do Povo de São Miguel (s/d, p.3), 

Dom Angélico a define como sendo “[...] Povo na prática, quebrando a ditadura 

no campo das comunicações! É Povo se comunicando com o Povo, um 

compromisso libertador com o Povo”. Ainda em suas palavras: 
É povo quebrando, criticamente, a “magia” de que somente 
gente estudada, rica, sabe falar ao microfone! É a vida do Povo, 
suas lutas, vitórias, colocadas no ar, penetrando em suas casas 
e ruas, em rede de comunicação, buscando comunhão [...] num 
serviço à sua conscientização, união e organização endereçados 
à construção de sociedade justa e fraterna! (RÁDIO,  [s/d], p.3). 

 

Figura 23 - Publicação da Rádio do Povo, [s.d], arquivo do CPV 
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Figura 24 - Foto publicada na cartilha Rádio do Povo de São Miguel. O 
primeiro à esquerda é um dos nossos entrevistados, Roberto Joaquim, 

que integrava a coordenação do projeto 

 
 

Em 1987, também por sugestão de Dom Angélico, em função de 

decisões internas da igreja, como relata Denise Cogo (1998, p.112), o 

Departamento de Rádio Popular se transfere da sede do CEMI para uma 

paróquia de Guaianases. Neste período de um ano em que o departamento 

funcionou nas dependências do CEMI, segundo informa Roberto Joaquim, o 

trabalho com alto-falantes foi expandido para 42 localidades.  

Como assegura, na mesma entrevista, a transferência do departamento 

de Rádio Popular para Guaianases foi devida à forma com que os, então, 

coordenadores, Carlos Strabelli e Elizabete Dantas, conduziam o CEMI. “Ela 

tinha mão de ferro, era do jeito que ela entendia comunicação popular e a 

participação, ela ditava as regras, era o braço forte”, o que resultou em conflito 

com o Carlos Garcia, responsável pelo trabalho com as rádios populares, e 

determinou a saída do departamento da sede do centro.  

 Apesar disso, Roberto Joaquim considera que a coordenadora foi uma 

grande mentora do que era fazer comunicação na época, “de passar para as 

pessoas essa vontade de fazer, de perceber que era possível fazer jornalismo 
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sem ser jornalista”. No entanto, essa era uma questão que permeava as 

discussões também entre os jornalistas colaboradores do jornal Grita Povo que 

viam outras possibilidades na execução dos trabalhos, como abordaremos no 

próximo item. 

 

 3.3 Grita Povo, primeira produção do centro de São Miguel 
Na entrevista concedida à autora, Carlos Strabelli lembra que a proposta 

do jornal Grita Povo surgiu da necessidade que o trabalho com as 

comunidades e de apoio aos movimentos passou a ter de um veículo para 

transmitir suas ações, lutas e conquistas. Em suas palavras:  
A gente precisava de um jornal que transmitisse as 
notícias, o que estava acontecendo nos movimentos, nas 
comunidades, com editorial que trouxesse ideias que a 
gente ia plantando com a nossa perspectiva: Teologia da 
Libertação, Comunidades Eclesiais de Base... A nossa 
primeira preocupação era dizer para todo mundo o que 
estava acontecendo em todo mundo. Tem uma reunião 
aqui, tem não sei o que lá, conquistaram isso, fizeram 
aquilo, tem movimento aqui, tem protesto lá. 

 

 Além desse, outro objetivo do jornal, segundo Strabelli, era a formação, 

pois havia uma preocupação com a análise da economia, que contava com a 

assessoria do economista e então seminarista, Jung Mo Sung; bem como com 

a questão da pastoral no sentido de subsidiar os debates nas comunidades.  

Antes do Grita Povo, como relata Strabelli, em seu depoimento, houve 

uma experiência que durou um ano, por meio de um jornalzinho chamado 

Peneira, configurado em duas folhas de sulfite, tamanho A4 e publicado 

semanalmente pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Igreja de São 

Miguel. Como o nome diz, a equipe peneirava notícias dos grandes jornais e 

dos periódicos alternativos, como Movimento, Opinião, Pasquim e outros, 

recortava e montava o boletim que era usado como subsídio para o debate nas 

reuniões dos grupos de rua das comunidades eclesiais. 

Em nossa pesquisa documental constatamos a existência do número 

zero do jornal Grita Povo, por meio de um exemplar de 17 de julho de 1982, 

data escrita à mão em tinta azul. Definindo-se como Jornal Mensal da Região 

de São Miguel e publicação do Centro de Comunicação e Educação Popular 

“Manoel do Ó”, conforme seu expediente (Jornal Grita Povo, p. 12).  
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Embora estudos, como o de Pedro Gilberto Gomes, que utilizamos 

também como referência da nossa pesquisa, considerem o lançamento do 

jornal a partir do número 1 (um), de agosto de 1982.  

A edição zero do Grita Povo destacava em seu editorial e matéria de 

capa – com o título Cadê a abertura? – a visita feita por padres da região de 

São Miguel em solidariedade aos padres franceses, Aristides Camio e 

Francisco Gouriou, e posseiros presos na região do Araguaia. Os artigos 

abordavam questões referentes à saúde, como artigo assinado por Dom 

Angélico que questionava o programa Pró-Família do então governador Paulo 

Maluf; ao Movimento de Creche do Itaim Paulista; à regularização dos terrenos 

na região; desapropriação de terras; eleições sindicais; teatro e cinema na 

periferia; conselhos de saúde; ao proveito político em torno da copa do mundo 

de 1982 e faziam críticas a programas sensacionalistas que enfatizavam 

crimes e violência. 

O Grita Povo número zero divulgava também os serviços do Centro de 

Comunicação: livraria popular com mais de 150 títulos em cadernos populares, 

folhetos de reflexão, experiências de luta, “produzidos em vários cantos do 

Brasil”; o lançamento em breve da Série “Como Fazer” – um jornal mural, um 

boletim, cartazes e faixas, mosquitos, panfletos e convites, como escrever uma 

notícia e fazer uma entrevista –; curso de audiovisual; serigrafia. E chamavam 

os leitores a participarem dos trabalhos: “Empreste seu jeito de dizer as coisas, 

sua arte sua criatividade. Multiplique a sua palavra, estique seu grito para além 

dos muros – da sua comunidade. COMUNIQUE-SE!!!” (GRITA POVO, 1982, 

p.11). 

Com 12 páginas, em formato um pouco maior que A4, o jornal 

diagramado em três colunas, com foto na capa e ilustrações no miolo, pecava 

pelo tamanho dos textos, principalmente se levarmos em conta o alto índice de 

analfabetismo da população local registrado na época.   
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Figura 25, Jornal Grita Povo, número zero, 17 de julho de 1982, 
arquivo pessoal Padre Ticão 

 
 

              Segundo Pedro Gilberto Gomes (1990, p.114), o Grita Povo teve duas 

fases distintas: a primeira, entre 1982 e 1984, quando circulou do número 1 

(um), datado de agosto de 1982, ao número 23, de agosto de 1984, afirmando-

se como “um ato de legítima defesa”. Depois dessa edição iniciou-se um 

período de discussão interna para a redefinição da linha, segundo Elizabete 

Costa Dantas (apud GOMES, 1990, p.115), “em virtude da necessidade de se 

definir o caráter de um jornal popular”. É que, como explica o autor (1990, 

p.115):  
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Para alguns membros da equipe, o Grita Povo não estava sendo 
um jornal popular. Era feito por um grupo de intelectuais e não 
havia espaço para a participação do povo. Outros membros viam 
a posição do jornal como comprometido com o movimento 
popular, mas realizado por um grupo de especialistas [...] exigia-
se também dos membros da equipe do Grita Povo um 
compromisso mais amplo com o trabalho da Igreja nas 
comunidades (GOMES, 1990, p.115). 

 
Figura 26 - Após o número zero, o jornal passa a ter o formato tabloide, 

arquivo pessoal de Angelina Camilo, uma de nossas entrevistadas 
 

 
 

A segunda fase teve início com a publicação do número 24, em março 

de 1985, depois de um período de paralisação. Como relata Gomes (1990, 

p.114-117), o formato do jornal também passou por uma transformação. Deixou 

de ser tabloide, impresso em off-set, com periodicidade mensal, passando a 

ser publicado quinzenalmente, com tamanho reduzido a uma folha de sulfite e 

uma impressão mais popular, feita na própria gráfica do CEMI.  
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Figura 27 - o jornal Grita Povo no formato A4, arquivo pessoal do 
padre Ticão 

 
 

Segundo Catherine Iffly (2004, p.217), embora retomada a publicação do 

jornal Grita Povo a sua linha editorial não era mais a mesma e quase toda a 

equipe de redação acaba se afastando. As questões políticas que ocupavam 

predominantemente as suas páginas deram lugar a seções fixas voltadas aos 

diferentes aspectos da vida da Igreja e suas pastorais. Como aponta Gomes 

(1990, p.117), seções como Palavra do bispo; página da Pastoral da Terra, da 

Pastoral Operária, Agenda dos Setores, Região e CEMI, Pastoral do Menor, 

Economia e Política, “Deixa eu falar”, específica do leitor, entre outras. 
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Essa mudança de linha editorial e formato gráfico a nosso ver expressa 

também os diferentes pontos de vista que os entrevistados para esse estudo 

têm não só do jornal Grita Povo, mas do conjunto do trabalho do CEMI. 

Avaliações que vão desde críticas à maneira de comandar a entidade e do 

controle eclesial – por parte dos profissionais de comunicação e alguns 

religiosos - a elogios por viabilizar e promover a conscientização e organização 

popular – por parte de militantes e lideranças populares. 

No que se refere ao processo de elaboração do jornal, Strabelli conta em 

seu depoimento à autora, que o pessoal das comunidades mandava as 

informações e a equipe transformava em notícias, com a colaboração 

voluntária de estudantes de jornalismo. Em suas palavras, Strabelli avalia que: 
Era um tremendo time, eram todos estudantes e perceberam o 
lance. Naquela época a gente tinha clareza que a grande mídia 
não noticiava o que acontecia na periferia. Não falava para o 
povo pobre. Nosso objetivo era pegar as notícias da grande 
imprensa e traduzir na linguagem que as pessoas pudessem 
entender. 

 

Por sua linha editorial, em suas primeiras edições, como relata Oliveira 

(1995, p.61), o Grita Povo teve problemas de censura por parte da gráfica 

Metrô News, onde era impresso, que se recusou a rodar o jornal, por conta “de 

sua audácia em colocar o dedo em algumas feridas do Regime”. 

Na primeira fase, afirma Gomes (1990, p.115), os temas referiam-se à 

vida do povo, suas lutas e esperanças, sua cultura e é nesse período que o 

então estudante de jornalismo, Gilberto Nascimento38, é convidado a contribuir 

com o jornal Grita Povo. Militante do Movimento Popular de Arte (MPA), em 

cujas bases foi pensado o CEMI, segundo avalia na entrevista à autora, 

Gilberto chega ao centro e ao jornal por meio do grupo que se alinhou mais ao 

PT e à igreja, depois do racha ocorrido no referido movimento. Em suas 

palavras ele conta: 
Eu era um jovem inconformado com as situações de injustiça, de 
desigualdade, de violações dos direitos humanos e achava que 
tinha de lutar por melhores condições de saúde, transporte, 
educação, acesso à cultura. Naquelas condições dadas, eu me 

                                                           
38Gilberto Nascimento é jornalista, atuou como voluntário no Jornal Grita Povo, desde sua 
fundação. Trabalhou no O São Paulo, Folha de São Paulo, Estadão, Carta Capital, TV Record, 
TV Gazeta, Correio Braziliense, Isto É, Terra, Tempo e Presença, Brasil Econômico, entre 
outros. Entrevista concedida à autora em 13/05/2015. 
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afinava mais com a proposta de talvez um socialismo 
democrático ou um projeto de justiça social com democracia e 
não aquelas teses de ditadura do proletariado. Eu defendia 
justiça, a igualdade, a liberdade, propostas defendidas pelo PT, 
CUT os movimentos de luta por direitos humanos. 
  

 Assim como a maioria dos profissionais e militantes da época, Gilberto 

Nascimento trabalhava voluntariamente, lembrando que sua ação se dava nos 

finais de semana, já que trabalhava em um jornal no município de Mogi das 

Cruzes, onde cursava a faculdade. Além de participar das comunidades, das 

reuniões do PT, do movimento de arte. Segundo ele, o que o movia era o 

propósito, motivado pelo fato de ser morador da região, filho de migrante 

nordestino, que começou a trabalhar com nove anos de idade, engraxando 

sapatos, para ajudar no sustento da família, porque havia perdido o pai. 

“Cresci, tive oportunidades, acesso a um monte de coisas e estava ali naquele 

processo de mobilização, que vejo como uma coisa muito rica”. 

 O Grita Povo, segundo avalia em seu depoimento, foi muito importante 

naquele momento histórico de apoio aos movimentos sociais. “As matérias, 

tudo aquilo que a gente fazia para informar as atividades dos movimentos por 

creche, moradia, saúde, educação a gente sabia dessa importância”. Mas 

havia dificuldades para fazer algumas coisas “que até hoje você tem quando se 

trata de veículos ligados à Igreja”. 

“O trabalho na igreja é sempre controlado por ela, ela é inflexível no 

controle total e absoluto dos espaços e no Grita Povo não era diferente”, conta 

Gilberto Nascimento:  
Você vai fazer um jornal para a igreja, por melhor e mais 
competente que você seja, ou a comunidade ou organização, 
quem manda é o padre e não interessa se ele entende de 
comunicação ou não. O Grita Povo era assim se você 
discordasse tinha que pegar o boné e ir embora. O São Paulo é 
assim e todos os espaços de comunicação da igreja são assim.  
A crítica que faço se refere também, de maneira geral, aos 
veículos mantidos por sindicatos, partidos de esquerda, e 
movimentos sociais. Todos tiveram e têm importante papel para 
aquele processo, mas deixam a desejar na perspectiva de 
crescer.  
 

Ele lembra uma vez em que sugeriu uma entrevista com o Casagrande, 

jogador de futebol, nascido na Penha, e que na época estava começando no 

Corinthians. “Ele era polêmico e tinha uma cabeça diferente, pois questionava 
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a situação política, e que falava de sexo, de rock and roll”. O dia em que foi 

publicada a matéria “a igreja achou um absurdo „Como falar de futebol?‟ E o 

cara ainda falando de sexo, de drogas, de rock and roll...E essa era uma visão 

de gente progressista”, argumenta. 

No que se refere à participação dos envolvidos na elaboração do jornal 

do CEMI, na época, Gilberto Nascimento mostra as contradições que ainda 

hoje permeiam o processo de produção dos meios alternativos e comunitários. 

Como assegura, embora as entidades e organizações eclesiais e sindicais e as 

pessoas de esquerda critiquem a mídia de direita, a mídia capitalista, os 

grandes veículos de comunicação, elas agem de forma semelhante. “Você 

pode até ter um grau de interferência, mas poder de decisão e 

encaminhamento, nenhum”. E chama a atenção: “Olha os meios de 

comunicação das igrejas, dos sindicatos e outros, veja se são livres, 

independentes e democráticos”, desafia. 

Em sua entrevista à autora, Nascimento lembra que a participação das 

lideranças populares no processo de elaboração do Grita Povo se dava por 

meio de reuniões abertas, “onde todo mundo falava, se colocava, eram 

discutidas as ideias e propostas”. Além disso, o CEMI oferecia várias oficinas 

coordenadas pelo grupo que trabalhava com vídeo, com educação popular, 

com a rádio comunitária. No entanto, em sua avaliação, a ideia da igreja de 

desenvolver a comunicação popular “na teoria era bonito e fácil, mas na prática 

não era tanto”.  

Naquele momento, relata, as lideranças eram porta-vozes das suas 

atividades e traziam as informações para o Grita Povo, “mas acabava sobrando 

para a gente que era jornalista fazer os textos e editar”. Como afirma e critica, 

não havia preocupação por parte do CEMI e demais organizações afins, o que 

acontece até hoje, em criar uma estrutura profissional, funcional, porque todas 

eram e são amadoras. “Não se investe, não há interesse. O interessante é ter 

os veículos como espaço de aglutinação só, de mobilização para ter as 

pessoas aqui, até um certo ponto, porque depois elas crescem e se vão”. 

A finalidade “não é fazer comunicação, parece que é aglutinar pessoas, 

a comunicação não é atividade fim e eu digo isso enquanto profissional do 

setor, é outra ótica”, justifica Nascimento em seu depoimento. Nesta 

perspectiva, ele destaca que houve resultados momentâneos nas atividades 



125 
 

voltadas para a formação de quadros para atuar na área de comunicação, 

embora não tenham saído dali profissionais do setor.  

Os questionamentos de Gilberto eram comuns entre nós profissionais de 

comunicação que atuávamos junto aos movimentos e à Igreja. Afinal o que 

somos? Jornalistas profissionais, militantes jornalistas, apenas militantes, 

agentes de pastoral? Angústias que se agravavam quando éramos 

contratados. Em nossa atuação sempre priorizamos a participação dos 

envolvidos, embora a arrogância de algumas lideranças tenha sido um 

obstáculo para o exercício da profissão, muitas vezes desmerecida.  

Ao que parece, essa realmente não era a preocupação do CEMI, nem 

tão pouco do Grita Povo, como constatamos nas declarações de Carlos 

Strabelli à autora, nas quais afirma que o objetivo do centro era formar 

comunicadores e educadores populares que fizessem o intercâmbio entre a 

entidade, as comunidades e os movimentos. 

“Eu estou vendo muito hoje, mas acho que naquele momento a gente 

achava que estava fazendo a revolução”, assegura Gilberto Nascimento.  

“Estávamos conscientizando todo mundo, vamos tomar o poder e vamos 

transformar. Acho que isso ajudou muito dentro do processo e todos esses 

espaços foram importantes”. E resume: “Para mim foi muito importante, não 

renego nada que fiz. A igreja era isso, ela foi o guarda-chuva, ela incentivou, 

abriu espaços e criou as condições”. 

              Naquele período histórico, final dos anos 1970 e início dos 80, tanto o 

Grita Povo como o CEMI, assegura Gilberto Nascimento, foram importantes 

para apoiar os movimentos sociais, que viviam seu auge e fortalecimento, bem 

como apoiar o processo de redemocratização do país e a luta pelos direitos 

humanos. “Eles contribuíram para uma leitura de mundo, e consequentemente 

para a formação de lideranças e a minha própria, com um trabalho de base 

com vistas na conscientização e despertar popular”, afirma. 

 Tal apoio é destacado no depoimento de Maria Aparecida Pereira Lima à 

autora, que enfatiza a importância do jornal em valorizar “as coisas da gente”. 

Referindo-se a uma entrevista sobre sua atuação nos movimentos populares e 

de trabalhadores e pastorais da época, que foi publicada no Grita Povo, ela 

lembra da repercussão que teve nas comunidades. “Todos liam e discutiam 

coisas que eram nossas”. Em suas palavras: 
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O jornalzinho era de fundamental importância porque para o 
peão, para uma pessoa de base, e isso tem que entender, 
quando a gente se vê assim, o trabalho da gente espelhado é 
um orgulho. E o pessoal leva a sério e dá mais crédito ao outro, 
porque está vendo ali no jornal. Está vendo um registro, não é 
uma coisa que você está só falando. 
 

Figura 28 – Entrevista com Maria Aparecida, publicada no Grita 
Povo, para ela um motivo de apoio e de credibilidade junto às 
comunidades e movimentos, arquivo pessoal da entrevistada 

 

 
 

Entretanto, relata Maria Aparecida, “a gente não ia lá no jornal dar 

entrevista e acabou”. Como lembra, ela já havia passado por um processo de 

formação, tanto de participação das lutas como de comunicação popular. 

Inclusive de uma oficina que Carlos Strabelli ministrou, onde ele propunha uma 

caminhava em silêncio “para ouvir nossos passos”. Entrando na sala, ele 

fechou porta e janelas, “sem que a gente falasse nada ou reclamasse da falta 

de ar ou do calor, daí a pouco ele deu uma bronca: `eu fechei isso tudo aqui e 

vocês não falam nada, como vocês querem lutar assim?`”.  
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Com isso “a gente ia se fortalecendo e ficando esperta, enxergando a 

mão do companheiro trabalhador em tudo, enxergando o pessoal da roça que 

trabalhou para você ter alimento, isso tudo era trabalho da Igreja”, afirma. 

Nesta perspectiva, Otto Maduro (1981, p.177) afirma que:  
Se o trabalho religioso das e para as classes subalternas, em 
uma sociedade determinada, produz uma visão religiosa do 
mundo (comunicável e partilhada), capaz de situar e orientar as 
classes subalternas em seu meio sócio-natural de modo 
autônomo, diverso das e oposto às classes dominantes, então a 
produção religiosa, ali, tenderá a desempenhar função social 
revolucionária (MADURO, 1981, p.177). 
 

 Quanto à sua participação no processo de elaboração do jornal, Maria 

Aparecida afirma que “nunca foi de escrever”, por isso participava das 

entrevistas, “tem muitas falas minhas, mas que outros escreveram, eu ajudava 

um pouco no sentido do conteúdo”, afirma.  

 Segundo sua avaliação, tanto o Grita Povo como o CEMI foram muito 

importantes no apoio ao movimento operário no qual ela militava e contribuíram 

para “clarear mais as nossas ideias, porque havia coisas que a gente tinha de 

entender melhor e isso nós conseguíamos por meio das discussões nos 

grupos”. Além do jornal ela cita outras publicações editadas ou divulgadas pelo 

CEMI, bem como a disponibilização de máquina fotográfica e de filmagem para 

os grupos registrarem suas ações, nos bairros e fábricas, material que 

posteriormente era utilizado para a produção de audiovisuais como subsídio de 

reflexão nas comunidades. 

 O jornal Grita Povo, como define Dom Angélico na entrevista à autora, 

“era a luta do povo, era a cartilha da universidade popular, que o povo lia e 

passava, uma beleza, era a vida e estava na mão do povo”. Tanto o jornal 

como o CEMI, garante, “ajudava o povo a não ter a cabeça da TV Globo, mas 

ter cara de discípulo de Jesus, cidadãos que se reconhecem com dignidade de 

filhos de Deus”.  

Ao retomar a história do jornal e do CEMI, o bispo enfatiza que não é 

saudosista “mas presta homenagem a todos quantos lutaram, e lutamos para 

valer nesses longos anos”, nestes tempos atuais em que em termos de 

comunicação da igreja “nós andamos de jegue”. Embora a comunicação tenha 

sido sempre uma preocupação da igreja, segundo Dom Angélico, há que se 
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melhorar a qualidade da programação, “falta mística e quando ela falta não se 

acredita, não se vai para frente”, assegura.  

 

3.4 CEMI e os movimentos populares 
           Como relata Catherine Iffly (2004, p.148), no final da década de 1970 a 

Zona Leste conta com diversas forças político-sociais, época em que foram 

implantadas as Sociedades Amigos de Bairros (SABs) e cresceu a influência 

do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ainda na clandestinidade, que 

controlaram, em vários períodos, os sindicatos dos motoristas de ônibus e dos 

químicos. Entre as primeiras mobilizações populares reivindicatórias esteve a 

assembleia promovida pela SAB do bairro Cidade A. E. Carvalho pela 

instalação de abastecimento de água e melhoria dos serviços do posto de 

saúde.       

           Ainda nesse período ocorre um acidente na passagem de nível 

localizada no bairro Artur Alvim, quando um trem se chocou com um ônibus 

resultando na morte de 22 pessoas. O fato desencadeou uma manifestação 

pela instalação de cancelas, que contou com o incentivo e apoio do recém-

empossado bispo-auxiliar, Dom Angélico, que considerava o ocorrido um 

“descaso, um desrespeito com o povo”. Como ele lembra em seu depoimento à 

autora: 
Nós nos unimos e quando digo nós é sempre o povo, liderança, 
eu nunca fiz alguma coisa sozinho. Sempre presente, mas 
sozinho não. Então, estávamos à noite lá no Jardim Nordeste 
discutindo o que fazer. Daí uma pessoa falou vamos rezar uma 
missa, outra religiosa disse vamos barrar os trens. E eu falei 
vamos barrar os trens. Os jornais publicaram `Bispo ameaça 
parar os trens`. Era tempo de ditadura, o superintendente da 
Rede Ferroviária me telefonou e convocou minha presença lá na 
Estação da Luz. Eu disse eu vou, mas vou com uma comissão, e 
fomos seis mulheres e eu. As mulheres ameaçaram sentar nos 
trilhos e o superintendente pediu um prazo de dois meses para 
colocar a cancela. Eu falei está suspensa, agora se o senhor não 
colocar, nós vamos suspender as missas de domingo e rezar 
sentados nos trilhos. Um mês e pouco depois as cancelas 
estavam lá. 
 

 Entre as conquistas obtidas com a luta popular na região de São Miguel 

Paulista, Dom Angélico lembra que a primeira foi “o povo levantar a cabeça”. A 

palavra de ordem “Povo unido jamais será vencido eletrizava as 

manifestações”, por meio das quais “conquistamos saúde melhor, creches, 
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habitação, e a consciência de ser povo”. O mérito, assegura o bispo, “é de um 

povo organizado, do qual eu tive a honra de ser pastor”. 

 A gênese do movimento popular no que se refere à questão da terra em 

São Miguel Paulista, área de intensa grilagem de terrenos, na década de 1970, 

é inseparável das pastorais e organismos da Igreja na região episcopal. Tanto 

que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) criado pela Igreja, em 

junho de 1978, tinha por objetivos: a defesa das pessoas contra a violência 

policial e o problema dos loteamentos clandestinos, conforme relata Iffly (2004, 

p.171). 

 Na entrevista à autora, Carlos Strabelli, que foi coordenador do CDDH, 

na época de sua fundação, garante que não há nenhum movimento de 

reivindicação na década de 1970 e 80 - por creches, transporte, iluminação, 

asfalto, regularização fundiária, etc - que a igreja, na liderança de Dom 

Angélico, não estivesse envolvida. Como relata: 
Em 1979 tivemos grande movimento por conta dos problemas 
com terrenos clandestinos e grilados que teve apoio do CDDH e 
assessoria dos estudantes do 11 de Agosto da USP, da 
Faculdade de Direito São Francisco. Tivemos conquistas 
fantásticas em nível de ocupação, sendo que a maior foi a do 
Monte Taó, ocupação feita no Itaim Paulista. 

 

A ocupação e a conquista dessa área foram contadas em livreto em 

forma de cordel, intitulado Monte Taó: a terra esperada, elaborado pela 

Comissão de Moradores. Na apresentação, Dom Angélico afirma que Monte 

Taó é um dos símbolos fortes da luta da região no setor dos Direitos Humanos, 

“unidos, pés fincados no chão, iluminados pelo Evangelho, construíram suas 

casas [...] é gente simples, gente boa, como todas as famílias de retirantes de 

nosso País”. 

A seguir reproduzimos algumas estrofes da publicação (s/d): 
Caro leitor amigo / Preste bem atenção / a força do nosso país /o 
Governo sempre quis / fraqueza da Nação [...] Dinheiro não tem 
quem trabalha / dia e noite sem dormir / pendurado em ônibus e 
trem / dinheiro nem um vintém / sem uma roupa pra vestir [...] 
Mote Taó e Afuá / um pedacinho de chão / aqui só tinha mato / 
um criatório de rato / esconderijo de ladrão / O povo sofrido e 
jogado / sem ter onde morar / uns despejados na rua / outros 
sem vida crua / resolveram aqui ficar [...] O Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos / trabalharam noite e dia / e o povo 
resistia sem dormir sem sentir sono [...] Temos padres, temos 



130 
 

freiras / Assistentes Sociais / Advogados e seminaristas / todos 
trabalham otimistas / sem interesses pessoais.  
 

 

Figura 29 - Cartilha cordel, arquivo pessoal da pesquisadora 

 
 

 Como relata Catherine Iffly (2004, p.209) a ação das pastorais da Igreja, 

das comunidades eclesiais de base e de diferentes grupos da sociedade 

contribuem para a formação de importantes movimentos reivindicatórios por 

terra e moradia, sobretudo no decorrer nos anos de 1980. 

 Em seu depoimento à autora, padre Ticão, conhecido por sua atuação 

junto ao movimento por moradia na região de São Miguel Paulista, lembra que 

nos anos de 1980 era comum, em um mesmo final de semana, ocorrer uma 

série de assembleias nas várias comunidades. Enquanto as mulheres se 

reuniam pela educação, na igreja de São Miguel, pela manhã, outra assembleia 

era realizada contra o lixão, no Itaim Paulista, à tarde, e outra acontecia na 
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Cidade Ademar pelo posto de saúde. Todas as atividades, afirma, contavam 

com a presença de Dom Angélico e com o apoio do CEMI e a cobertura do 

Grita Povo. 

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

pólvora”, compara o padre, a exemplo da intervenção que o bispo fazia nas 

reuniões. Apesar de rápida, sua passagem era avassaladora “porque ele 

jogava um galão de gasolina e riscava o fósforo”, metaforiza. “O Grita Povo era 

altamente conectado com as necessidades do povo e fazia a ligação da fé com 

a vida”, avalia. 

  Sem dúvida, os espaços abertos pela Igreja na Zona Leste II, sob a 

batuta de Dom Angélico, “para a população pensar e participar ativamente da 

sua realidade foram essenciais para a organização da região”. Por meio do 

CEMI, a Igreja “deu respostas às necessidades dos movimentos e pastorais de 

organizarem seus trabalhos de comunicação e aprenderem como usar os 

meios em benefício próprio” (OLIVEIRA, 1995, p.101). 

A então dona de casa, Angelina Aparecida dos Reis Camilo39, uma de 

nossas entrevistadas, lembra que começou sua militância nos grupos de igreja, 

no bairro do Burgo Paulista, no início dos anos de 1980, apesar da proibição do 

marido, um sindicalista que não permitia sua participação. Começou nos 

grupos de rua onde se cantava e discutia fé e política, a partir da leitura da 

Bíblia e da análise da realidade e das lutas do bairro.  

A primeira luta que participou e que foi vitoriosa, relata, foi a das 

mulheres para aterrar a lagoa seca, que apesar do nome nela morriam muitas 

crianças afogadas. Na época, como lembra no depoimento à autora, ela 

compôs uma música para animar as manifestações que se faziam junto à 

subprefeitura, onde batiam panelas e gritavam palavras de ordem. O que lhe 

valeu ameaças por parte de agentes do DOPS, então departamento de polícia 

política do governo. A música dizia: “Lagoa, lagoa, lagoa antiga que matou 

muita gente, sim. Mas o grupo de rua, com muita fé, esforço, conseguiu aterrar 

a lagoa”.   
                                                           
39 Entrevista realizada em 18/03/2015. Angelina é professora aposentada, militou nos 
movimentos populares, comunidades de base e Consciência Negra, participou das atividades 
do CEMI, trabalhou na Casa de Solidariedade, entidade vinculada à Arquidiocese de São Paulo 
que atua junto aos trabalhadores desempregados. Atualmente é coordenadora da Associação 
Sociocultural Adebanke, que funciona nos baixos da passarela e viaduto Artur Alvim, na Zona 
Leste, capital paulista. 
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Naqueles anos a ditadura ainda não havia acabado, por isso acredita 

que a distribuição da letra da música, que trazia seu nome, durante as 

manifestações, levou os policiais a abordarem e suas amigas do grupo de rua, 

em uma noite, na saída da reunião. As mulheres conseguiram driblar e 

dispensar os agentes, afirmando que ali não existia nenhuma Angelina, mulher 

que estavam procurando.  “A luta da lagoa foi seguida pela do posto de saúde, 

pela creche, que também conseguimos para o bairro”, conta ela.      

Ao saber do fato, afirma Angelina, Dom Angélico, durante uma 

assembleia gritou que havia gente rondando as mulheres do Burgo Paulista, 

colocando medo nelas, `mas nós queremos dizer que não temos medo`, e a 

situação foi se acalmando “e a gente continuou na luta”. 

 A sua participação no CEMI, afirma, veio com a questão do negro, em 

cuja sede se reunia o grupo e que chegou a contar com nove núcleos, mas que 

se desvinculou da igreja quando foi criada a Pastoral do Negro que na época, 

justifica Angelina, não discutia política, nem a questão da cultura. “A gente 

queria ser livre, podia até falar do negro dentro da igreja, mas não ter vínculo 

direto”.  

Como voluntária, ela conta, que ajudava a rodar e empacotar material 

impresso na época de eleições, “a gente varava a noite e foi aí que conheci o 

Carlos Strabelli e todo o pessoal do CEMI, quando dava fome cada um tirava 

um pouquinho do bolso e fazia o lanche, era uma delícia”.  O seu primeiro 

contato com a comunicação, lembra Angelina, foi por ocasião do primeiro curso 

de Teologia quando Strabelli deu aula de comunicação e expressão. “A gente 

tinha de separar a mídia dominadora da outra que se fazia. Foi no CEMI que eu 

fiz minhas primeiras escritas”.  

Ao contrário da avaliação feita por alguns entrevistados, Angelina 

destaca que Carlos Strabelli e Elizabete Dantas, a Bete, que eram 

coordenadores do centro, “não tiravam nada daquilo que a gente escrevia, a 

não ser alguns errinhos, mas o conteúdo era mantido. Aquilo que a gente 

queria falar é o que ia para o jornal”, garante. 

Em seu depoimento, ela diz que chegou a escrever umas cinco matérias 

sobre a questão do negro para o Grita Povo, “que para mim foi um meio de 

comunicação que permitiu a gente dar o nosso grito”. Apesar de não participar 

plenamente da elaboração, “estava junto, na decisão do conteúdo, a gente era 
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responsável por encontrar nas comunidades quem queria escrever um artigo 

para sair no jornal”. 

Os materiais de comunicação chegavam às comunidades e o CEMI 

sabia onde estavam as lideranças dentro de cada paróquia, relata. Com isso, 

afirma, “quando estavam acontecendo problemas de ocupação, por exemplo, 

eles davam um toque e em um instante reuniam as pessoas antes da polícia 

chegar”.  

Angelina destaca também a importância do jornal como subsídio para os 

debates nas reuniões dos grupos e movimentos, a partir das matérias e temas 

tratados como o Partido dos Trabalhadores, eleições, CEBs. “Esse jornal serviu 

muito para nós, para ajudar na discussão e reflexão do conteúdo entre aquelas 

donas de casa que não gostavam de ir à igreja, mas que participavam do grupo 

de rua”. Como relata em seu depoimento: 
Nós mulheres do Burgo tínhamos muitas lutas e vitórias. E 
tínhamos que discutir, se aprofundar, não dava para ficar falando 
só da luta sem uma referência política, do por que nós 
estávamos lutando. Por exemplo, a questão da distribuição 
gratuita do leite era tema de matérias no Grita Povo quando não 
chegava a determinado local. Mas porque não chegou? Daí em 
cima do artigo se fazia uma discussão. Era uma época em que 
estávamos mais abertos para aprender, para ter essa 
conscientização da política, da questão social. Ao contrário de 
hoje que você chama e ninguém vem. 

 

Além do jornal havia os cartazes, os pirulitos, “que o Strabelli ensinava 

fazer nos cursos de comunicação”, a música, o teatro, a marionete, os 

audiovisuais, as rádios.  “Essa comunicação ajudava muito para animar as 

nossas lutas e conquistas que se davam de forma unificada, juntando a 

questão do negro com a Pastoral Operária, com a luta dos sem terra”.  

Naquela época em que o povo vivia sob a repressão, avalia Angelina, o 

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

mesmo aqueles que não tinham consciência política, como eu, que vinha de 

uma situação de repressão doméstica, de mulher fechada dentro de casa”. Daí 

“eu queria fazer tudo, queria me libertar”. Em suas palavras ela expressa o 

sentimento de estar participando: 
Nós não tínhamos preguiça, nem desânimo. Tudo começava a 
dar certo, você brigava por um posto de saúde e conseguia, pela 
pavimentação e conseguia, pela creche e conseguia, enfim. A 
gente começou a ter vitórias e quando a gente tem vitórias vai 
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tendo mais ânimo de lutar. E o trabalho do CEMI de 
comunicação nos ajudava muito, por meio da música, da 
marionete, audiovisual. Nós tínhamos o mimeógrafo a álcool no 
bairro que às vezes saia tudo apagado. Ai que sufoco, nós 
passamos por tudo isso. 

    
 Em seu depoimento à autora, Douglas Mansur atribui às lutas populares 

das décadas de 1970 e 80 os serviços públicos de mais qualidade que se tem 

hoje. “Quando eu vejo um ônibus descendo a escada para o acesso de uma 

pessoa com deficiência – reflete ele, “eu penso quantas vezes nós empurramos 

companheiros cadeirantes para reivindicar esse direito nas várias 

manifestações.” E conclui “tudo isso é fruto nosso, daquela luta, o que nos leva 

a não desanimar”.   

 Nesse processo de conquistas, sobretudo na Zona Leste, região 

episcopal de São Miguel Paulista, dos anos de 1970 e 80, Douglas Mansur 

ressalta o papel do CEMI, enquanto formador e mobilizador junto às 

comunidades e movimentos. A formação na perspectiva de construir uma nova 

visão de mundo, “o que falta hoje à ação da Igreja, dos partidos políticos e dos 

movimentos em geral”, assegura. Para ele a Igreja é “o celeiro” que deve 

formar as pessoas para os movimentos sociais e partidos, enquanto “fermento 

na massa”. 

 Ao mesmo tempo em que investiu na formação, enfatiza Douglas 

Mansur, o CEMI promoveu a integração e o diálogo entre as comunidades e 

movimentos ao criar uma rede de comunicação por meio de boletins, cartilhas, 

cartazes, da rádio popular, dos cursos de comunicação popular.  Iniciativa, 

segundo ele, que falta hoje, porque não há um intercâmbio entre os vários 

grupos, “ninguém se fala”.  
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Figura 30 – Cartilha, com tradução e adaptação de um texto do Centro 
Educativo Tarea, do Peru, publicada pelo CEMI, 1984, arquivo pessoal da 

pesquisadora 
 

,  

  

3.5 A investida da ala conservadora da Igreja 
Os entrevistados para este estudo são unânimes em apontar como fator 

mais relevante do declínio e fechamento do CEMI a mudança que ocorre na 

Igreja de São Paulo, em 1989, com a divisão da arquidiocese. No dia 15 de 

março de 1989, tornou-se pública a decisão da Santa Sé, sob o comando do 

papa João Paulo II, de dividir o território de São Paulo, capital e municípios, em 

quatro dioceses, conforme relata Ney de Souza (2007,p.356). 

Tal decisão desmonta o esquema eclesial e pastoral implantado por 

Dom Paulo Evaristo Arns desde sua posse como arcebispo, e posteriormente 
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cardeal, de São Paulo, no início dos anos de 1970. Como abordamos 

anteriormente, o referido plano era baseado na descentralização da 

arquidiocese em regiões episcopais, para facilitar o trabalho e o acesso a todos 

os fiéis, mas que atuavam de forma integrada e colegiada.  

Ao contrário, com a mudança determinada pela Santa Sé, as quatro 

dioceses deveriam ser independentes entre si e somente ligadas ao papa para 

determinadas questões. “Desta forma ficou eliminada a interação dentro de 

uma imensa cidade, como o fizéramos em São Paulo. Foi esse, talvez, o 

capítulo mais triste de minha vida de arcebispo sob a orientação do Papa João 

Paulo II”, declara Dom Paulo Evaristo Arns (apud SOUZA, 2007, p.356). 

 Com isso há um remanejamento dos bispos que leva à saída de Dom 

Angélico da Região Episcopal de São Miguel, quando assume a região de 

Brasilândia, e é substituído por Dom Fernando Legal, que adota uma linha 

contrária aquela até então orientava a Igreja de São Miguel Paulista.  

Assim como Dom Fernando, os outros três bispos nomeados para 

dirigirem as novas dioceses, mais preocupados com um trabalho espiritualista, 

não seguem a linha de Dom Paulo Arns. O que , segundo Ney de Souza (2007, 

p.356), influenciaria nas ações essencialmente sociais que se desenvolviam no 

campo social, apoiadas e incentivadas pelos bispos substituídos. Entre elas o 

CEMI.  

 A imprensa, na época, como lembra Ney de Souza (2007, p.357), 

relacionou as decisões do Vaticano ao intuito da Santa Sé de abalar a Igreja 

progressista de São Paulo e diminuir o poder do cardeal Arns, com marcada 

atuação no confronto ao regime militar e no enfrentamento às perseguições de 

Roma contra a Teologia da Libertação. 

 O autor (2007, p.357) transcreve trecho de um artigo veiculado pelo 

Jornal da Tarde, na época, e citado no livro Dom Paulo Evaristo Arns. Um 

homem amado e perseguido, de E. Sydow-M. Ferri, que julgamos esclarecedor 

da realidade vivida pela ala progressista da Igreja não só de São Paulo, mas do 

Brasil e da América Latina: 
A divisão feita pelo Papa João Paulo II na Arquidiocese de São 
Paulo, pela qual diminui drasticamente o poder e a influência do 
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, representa um golpe decisivo 
na ala progressista da Igreja e na sua expressão ideológica, a 
teologia da libertação. A atitude do Papa não é importante 
apenas porque atinge a maior diocese brasileira (além de ser a 
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mais radical na sua atividade política) e uma das maiores do 
mundo, mas principalmente porque se insere num conjunto de 
medidas que o Vaticano vem adotando há alguns anos para 
disciplinar e enquadrar a Igreja progressista. Em outras palavras, 
ela faz parte de uma política que vem sendo aplicada com os 
necessários cuidados e cautelas, como é próprio da instituição, 
mas implacavelmente (apud SOUZA, 2007, p.357). 

  

 Por trás da política repressiva do Vaticano à chamada igreja progressista 

e sua ação teológica libertadora figuram também as investidas do governo 

norte-americano do então presidente Ronald Reagan, eleito em 1980, para 

desestruturar ações contrárias ao seu projeto neoliberal. Como relata Regina 

Tavares de Menezes (2007, p.45), em sua dissertação de mestrado.  

 Nesse sentido, segundo a autora (2007, p.45), era preocupação do 

governo Reagan conter as manifestações contrárias ao capitalismo, em 

especial no então denominado Terceiro Mundo, no qual o Brasil também se 

situava.  

 Prova disso, afirma Menezes (2007, p.47), foi a emissão do intitulado 

Documento de Santa Fé, para o programa de política interamericana, no ano 

em que o presidente toma posse, que é “incisivo quanto aos meios de 

comunicação atrelados à Igreja na América Latina”, como pontua o texto 

selecionado por Marilena Chauí em artigo veiculado na época e recuperado por 

Menezes (2007, p.46): 
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 (apud MENEZES, 2007, 
p.46). 

 

Em entrevista à jornalista Ciça Guedes do jornal O Globo ([s.d], o 

teólogo Leonardo Boff, que foi punido pela Santa Sé, em 1984, como já 

abordamos, afirma que o então papa João Paulo II recebia informações da CIA 

sobre a Teologia da Libertação, tendo em vista as relações diplomáticas 

estabelecidas entre os EUA e o Estado do Vaticano. Segundo ele, o papa havia 

colaborado com o governo Reagan e a CIA para a derrubada do comunismo no 
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Leste Europeu. Na visão da CIA, a Teologia da Libertação constituía-se em um 

instrumento do marxismo “para penetrar em Cuba, na América Latina”. 

Na mesma entrevista Leonardo Boff diz que o papa nunca entendeu a 

luta dos cristãos pobres “a partir deles mesmos e de sua fé”, ao contrário, teve 

uma visão paternalista conservadora de que “a Igreja e as pessoas de boa 

vontade devem fazer algo de bom para os pobres”. Na sua interpretação 

equivocada, justifica Boff, ele queria livrar o povo do perigo do comunismo, 

“sem se dar conta de que o perigo era e continua sendo o capitalismo 

selvagem e o reacionarismo social de nossas elites”.  

Neste cenário, tem início também o declínio das atividades do CEMI e a 

mudança na linha editorial e na função do jornal Grita Povo, que passa de “um 

ato de legítima defesa”, como o definia o dístico colocado logo abaixo do título, 

no início dos anos de 1980, para se tornar a “Voz de São Miguel”, e depois a  

“Voz da Diocese”, sob o novo bispado de Dom Fernando Legal. Bispo, que 

segundo padre Ticão em seu depoimento à autora, “veio para acabar com a 

história e a memória de Dom Angélico na região de São Miguel Paulista”.  

Além da questão da divisão interna da Igreja de São Paulo, outros 

fatores contribuíram para a descontinuidade dos trabalhos do CEMI, como a 

própria mudança no cenário político-social brasileiro, tema que já abordamos, 

quando tratamos dos problemas enfrentados pelo CPV.  

Enquanto muitos religiosos vão se moldando às novas regras da igreja e 

outros vão rompendo vínculos com a instituição, o processo de 

redemocratização se efetiva, sobretudo a partir da Constituição Federal de 

1988, com a qual a vida cidadã ganhou espaços “diferentes dos oferecidos pelo 

catolicismo em contraponto à ditadura, a exemplo dos sindicatos, dos partidos 

políticos, dos movimentos sociais, das Organizações Não Governamentais 

(ONGs)” (MENEZES, 2007, p.46).  

Assim como o CPV, o CEMI perdeu força no seu papel de fortalecimento 

e apoio aos movimentos, que vão construindo suas próprias estruturas, a partir 

do final da década de 1980, bem como às comunidades, tendo em vista as 

novas orientações da Igreja local.  

Outro agravante foi o fim ou redução, em alguns casos, dos 

financiamentos por parte das entidades estrangeiras a projetos sociais 

brasileiros. A Misereor, por exemplo, deixou de financiar o CEMI, em 1989, em 
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razão das novas prioridades da diocese não corresponderem mais aos 

objetivos da entidade, como relata Catherine Iffly (2004, p.220).  

A partir de 1989, com a reviravolta conservadora orquestrada pelo 

papado de João Paulo II, que resultou na saída de Dom Angélico e a chegada 

de Dom Fernando Legal40 houve mudanças importantes na diocese.  Muitos 

padres passaram a usar batinas, prática que deixou de ser obrigatória nos anos 

de 1960 e 70, a partir das orientações do Concílio Vaticano II; ampliaram-se os 

grupos de oração da Renovação Carismática Católica (RCC) e, sobretudo, a 

igreja voltou-se para dentro, deixando de apoiar os movimentos populares, na 

defesa dos direitos dos pobres, opção levada pela Teologia da Libertação.  

As mudanças teológicas e pastorais incidiram também nos rumos do 

CEMI, que se afasta progressivamente do seu projeto original de apoio às 

comunidades e movimentos populares locais e se constitui como entidade 

exclusiva de serviço à igreja, o que ocorre também com o Jornal Grita Povo. 

Sem recursos e sem o propósito que o originou, o centro de comunicação tem 

suas atividades encerradas em dezembro de 1992. 

Além do que, como já dissemos, com o fim da ditadura militar no Brasil, 

em 1985, e os avanços que se tem como já citamos - a Constituição Federal de 

1988, a legalização de partidos políticos e a criação de outros como o Partido 

dos Trabalhadores (PT), a retomada dos sindicatos, a criação da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) -, as entidades internacionais redirecionam seu apoio 

a outros países como da África e do Leste Europeu. 

Consideradas as questões conjunturais que contribuíram para o 

encerramento das atividades do CEMI, Oliveira (1995, p.102) chama a atenção 

para a questão da ausência dos leigos no controle e gestão do centro de São 

Miguel. Entre as limitações para a continuidade dos trabalhos ele aponta a 

ligação do CEMI com a Região Episcopal e depois com a Diocese, o que 

favoreceu para que o poder fosse assumido somente por padres, e enfatiza a 

falta de democratização do cargo de coordenador, ocupado por oito anos pelo 

então padre Carlos Strabelli, seguido de outros religiosos, após sua saída. 

                                                           
40 No rol de novas dioceses criadas pela Santa Sé, em 1989, constou a de São Miguel Paulista, 
então administrada pelo bispo dom Angélico Sândalo Bernardino, substituído pelo paulistano 
dom Fernando Legal, indicado pelo papa João Paulo II.  
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O autor (1995, p.102) destaca ainda as cláusulas do estatuto do centro 

que davam todos os poderes para o bispo e nenhum para a assembleia. Ao 

mesmo tempo, em que se fazia a opção pelos pobres, não se garantia 

efetivamente a sua participação no comando dos trabalhos. E, por último, o que 

chama de “atitude ingênua” de acreditar que o espaço dentro da Igreja seria 

garantia de existência. 

Com a saída de Dom Angélico e de padres progressistas, lembra 

Oliveira (1995, p.104), a Igreja de São Miguel fica nas mãos de leigos sem 

nenhuma autonomia e liberdade. O que confirma, segundo o autor, a tese de 

Sílvio Caccia Bava de que a Igreja Católica traz em si uma dinâmica: 
[...] que reproduz a dominação política de classe naquilo que 
define seu traço mais profundo: impedir que as massas tomem 
em suas próprias mãos, o poder de decidir sobre seus rumos e 
de construir os seus próprios instrumentos de ação (apud 
OLIVEIRA, 1995, p.11). 
 

Nessa linha de análise, em seu depoimento à autora, Douglas Mansur 

credita a descontinuação do CEMI ao fato de sua gestão não ter sido delegada 

aos leigos e faz uma crítica às grandes estruturas que tanto o centro de São 

Miguel como o CPV desenvolveram e que dificultaram sua manutenção.  

Referindo-se a Dom Angélico, em sua entrevista Roberto Joaquim de 

Oliveira questiona: como um bispo progressista que conseguiu fazer um 

trabalho tão importante sai e deixa toda a estrutura montada “com recursos que 

foram conquistados com discurso social” para um bispo que não vai dar 

continuidade aos trabalhos? E responde: “é que ele é bispo, é estrutura 

também, mesmo sendo um bispo consciente”. 

Com a implementação da nova linha da diocese de São Miguel o setor 

de documentação do CEMI foi o primeiro a ser desativado, depois que os 

padres Carlos Strabeli e seu sucessor na coordenação do centro, Carlos 

Garcia, deixaram o celibato. Como conta Roberto Joaquim o material foi 

amontoado em uma sala em cima da quadra de futebol que o novo bispo 

construiu para alugar, ao mesmo tempo em que o prédio onde funcionava foi 

realocado e o jornal Grita Povo sofreu um processo de despolitização e 

arrefecimento. 

Em 1993, quando precisou acessar o acervo do CEMI para sua pesquisa 

de mestrado, Roberto Joaquim lembra, na mesma entrevista, que os materiais 
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estavam jogados em uma pequena sala insalubre, com vazamento de água no 

teto e tomados pelo pó.  

Com as mudanças, “cada um foi para o seu mundo, com a quebra das 

comunidades de base, o que era forte foi se rompendo, as pessoas se 

cansando”, lembra Angelina Camilo em seu depoimento. Como avalia, o ciclo 

foi fechado, assim como aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, “que foi 

se quebrando, a gente lutou tanto para isso e olha aonde chegou”, questiona.  

“A gente não está mais vendo o agente multiplicador, mas não vou dizer que 

acabou tudo, não”. 

“Acabou o prédio do CEMI, mas não o ideal”, assegura Elizabete 

Dantas, que coordenou o centro por oito anos, juntamente com Carlos Strabelli. 

Em entrevista à autora, na cadeira de rodas, contornando as sequelas 

deixadas por um AVC que lhe tirou a mobilidade e quase totalmente a 

capacidade de fala. Ironia do destino, ela que tanto trabalhou para a criação de 

espaços de comunicação e expressão popular.  
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CAPÍTULO II - A COMUNICAÇÃO QUE EMERGE DO “POVO” 
ORGANIZADO 

As experiências de comunicação popular 

parecem insignificantes, mas somadas são 

uma grande força. São como o curso do rio 

Amazonas, que quando nasce é um rio de 

nada, mas quando chega à desembocadura 

parece um oceano (BERNARDINO, 1989, 

p.9).  

 
 Neste capítulo apresentaremos os conceitos de comunicação popular 

que nortearam o trabalho e que, segundo Pierre Bourdieu, “servem para 

explicar resultados de pesquisa, já  que o trabalho empírico é lugar de 

revelação teórica” (apud BERGER, 1996, p.3).  

Os anos de 1970 e 80 são decisivos para compreender o fenômeno da 

comunicação popular e alternativa no Brasil, lembra Regina Festa (1986), que 

destaca três fases distintas da vida política brasileira, nas quais esse modelo 

comunicacional se desenvolve.  

A primeira, que vai de 1968 a 1978 – entre a instituição do Ato 

Institucional de número 5 (AI 5) e a abertura política – se caracteriza por uma 

comunicação de resistência. Período em que é criado o Centro de Pastoral 

Vergueiro, o CPV, fundado em 1973. 

A segunda, de 1978 a 1982 – período de explosão social – caraterizada 

pelo surgimento de uma comunicação popular, “multiplicadora de meios nas 

bases”. Momento em que é formado o Centro de Comunicação e Educação 

Popular de São Miguel Paulista, o CEMI, fundado oficialmente em 1983. 

A terceira, de 1982 a 1983, se insere em um tempo de indefinições e de 

refluxo momentâneo nas lutas sociais e caracteriza-se por uma comunicação 

popular e alternativa que adota novos instrumentos e técnicas, acompanhando 

a entrada do Brasil na era da eletrônica (FESTA, 1986, p.10). 

Assim como a comunicação de massa, lembra a autora (1986, p.25), a 

alternativa e popular surge como resultado do próprio desenvolvimento do 

capitalismo. Ela nasce “efetivamente a partir dos movimentos sociais, mas 

sobretudo da emergência do movimento operário e sindical, tanto na cidade 
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como no campo.” Em sua avaliação, o período que vai de 1978 a 1983 foi o 

mais rico da emergência popular, “quando parcela representativa dos 

movimentos sociais retoma, toma nas mãos, as rédeas do destino histórico que 

quer construir ” (FESTA, 1986, p.173).  

Neste sentido, a comunicação popular e alternativa “aparecem, 

desenvolvem e refluem na mesma medida da capacidade de os movimentos 

sociais articularem o seu projeto alternativo de sociedade”(FESTA 1986, p.30).  

De acordo com Maria Sallet Tauk Santos (2002, p. 199), alguns 

elementos históricos combinados engendraram, na década de 1970, o que ela 

chama de uma das vertentes mais férteis da Teoria da Comunicação do século 

XX, a comunicação participativa, também denominada comunicação popular, 

entre outras conceituações, como veremos mais adiante. Elementos que 

passam, em primeiro lugar, pelo avanço das ditaduras militares em quase toda 

a América Latina, inclusive no Brasil, e que privilegiavam as elites 

internacionais e nacionais em detrimento dos contextos populares.  
Em segundo lugar, pela ação da Igreja Católica, que no afã de mudar a 

sua relação com o mundo, “passa a empreender uma luta `libertadora` dos 

pobres e oprimidos, pela via da organização popular”, combinando princípios 

do marxismo e do cristianismo (SANTOS, 2002, p.199). E, finalmente, destaca 

a autora (2002, p.199), pela disseminação da teoria de Paulo Freire que propõe 

o diálogo para desenvolver a consciência crítica e promover a participação. 

Neste sentido, a ideia dominante na época, sobretudo na década de 

1970, indicava para a necessidade de libertação do continente latino-americano 

da opressão das ditaduras militares e do “imperialismo econômico e cultural”, 

empreendida pelos Estados Unidos e países da Europa Ocidental. E no âmbito 

interno, para a libertação das classes populares, no campo e na cidade, da 

opressão das elites econômicas sob o aval dos governos nacionais.  O termo 

libertação, cunhado pela Igreja Católica, significava também “devolver a 

palavra e a ação aos movimentos sociais, à época em grande refluxo pela 

repressão do Estado” (SANTOS, 2002, p.200).  

A comunicação “libertadora”, por sua vez, na visão de Santos (2002, 

p.200), se constituía na ferramenta fundamental para o desenvolvimento de 

uma ação “que não pretendia apenas a substituição de uma classe por outra no 

poder”, mas, de acordo com Juan Diaz Bordenave (apud SANTOS, 2002, 
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p.200), “libertar as relações entre operários e patrões, a estrutura agrária, as 

estruturas mentais para eliminar a exploração de qualquer tipo, a ignorância, o 

machismo, a doença...”. 

Neste modelo comunicacional participativo que prioriza o diálogo, 

desaparece a noção de feedback, que representa o fundamento dos modelos 

tradicionais da comunicação, bem como a noção de fonte e receptor, que são 

substituídos pelos “interlocutores”. Já que ambos são, ao mesmo tempo, 

emissor e receptor, no processo comunicacional de dupla via, e se afetam 

mutuamente (SANTOS, 2002, p.200-201). 

Dos princípios marxistas, a comunicação popular ou participativa 

“incorpora a noção de luta de classe, a existência da relação dominante-

dominado na sociedade e a crença da necessidade de uma transformação 

radical para a construção de uma sociedade igualitária”. Da teoria de Paulo 

Freire, “privilegia o diálogo como forma de comunicação capaz de desenvolver 

a `consciência crítica` das classes `dominadas` através da valorização do 

saber dessas classes na luta pela transformação social” (SANTOS, 2002, 

p.201). 

 

          1 Comunicação popular versus mass media41 
Outro princípio que a comunicação popular incorpora da teoria marxista, 

afirma Santos (2002, p.202),  diz respeito à importância que a estrutura social e 

a ideologia têm sobre o funcionamento da comunicação. Isto porque, como 

lembra a autora, esse modelo comunicacional, em sua gênese, se nutre e 

inspira na teoria marxista predominante na América Latina, e no Brasil, das 

correntes frankfurtiana e althusseriana, “que viam os meios de comunicação 

como elementos executores do `imperialismo cultural` e como aparelho 

ideológico do sistema dominante”.  

Como lembra Christa Berger (1996, p.72), em sua tese de doutorado, o 

popular na comunicação, nas décadas de 1970 e 80, é estudado de forma 

                                                           
41 O termo é uma abreviatura para descrever meios de comunicação que operam em grande 
escala, atingindo e envolvendo virtualmente quase todos os membros de uma sociedade em 
maior ou menor grau. Refere-se a meios de comunicação social familiares e há muito 
estabelecidos, como jornais, revistas, filmes, rádio, televisão e música gravada (MCQUAIL, 
2003, p.4). 
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marginal, a partir do pensamento vindo da Escola de Frankfurt42 e da Teoria da 

Dependência43 que analisam a relação entre economia, política e comunicação, 

“sustentada nos conceitos de ideologia e manipulação”. Assim, a cultura integra 

as “estratégias de dominação transnacionais e nacionais” (BERGER, 1996, 

p.72). 

O termo “mass media”, segundo Theodor Adorno (1977, p.288), pioneiro 

da Escola de Frankfurt, responsável pela elaboração da Teoria Crítica 

introduzido para designar o que chama de indústria cultural44, “desvia, desde 

logo, a ênfase para aquilo que é inofensivo”. Já que, segundo o autor (1977, 

p.29), o objetivo último da indústria cultural é a dependência e servidão dos 

homens, “[...] a saber a dominação técnica progressiva, se transforma no 

engodo das massas [...] impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente” (ADORNO, 

1977, p.295).  

O pensamento frankfurtiano, na visão de Ana Carolina Temer (2004, 

p.85), questiona as consequências do desenvolvimento dos novos meios de 

comunicação na produção e transmissão da cultura, “entendendo que a lógica 

do capital e da indústria cultural formam um só bloco”.  A autora (2004, p.85) 

afirma que, para os pensadores da Escola de Frankfurt, a sociedade capitalista 

                                                           
42A Escola de Frankfurt (denominação que se deu posteriormente) surgiu na Alemanha, a partir 
da segunda década do século XX, com um grupo de pensadores oriundos de influências 
teóricas distintas, majoritariamente judeus alemães com perfil cosmopolita, que integravam o 
Instituto para Pesquisa Social, como um anexo da Universidade de Frankfurt (CITELLI; 
BERGER et tal, 2014, p. 147-158). Pensadores que desenvolveram a chamada Teoria Crítica 
com vistas a estudar os problemas do capitalismo moderno, inicialmente em um contexto de 
turbulência política e econômica que, na Alemanha, desembocaria no nacional-socialismo, ou 
nazismo de Adolf Hitler, e na destruição dos movimentos comunistas e socialistas que 
intentaram a revolução no período pós-guerra em 1918-1919 (CITELLI; BERGER et tal, 2014, 
p. 147). Além de Adorno, entre os teóricos da Escola de Frankfurt destacam-se os também 
neomarxistas: Max Horkheimer, Georg Lukács, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Walter 
Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas. 
43 A Teoria da Dependência surge na metade dos anos de 1960, quando cientistas sociais 
como o brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, e o chileno, Enzo Falleto, passam a escrever 
sobre a injusta relação entre os países da América Latina e os Estados Unidos (CITELLI, 
Adilson; BERGER, Christa; BACEGGA, Maria A. et tal, 2014, p.202). 

 
44O termo indústria cultural foi utilizado pela primeira vez no livro Dialektik der Aufklärung, de 
autoria de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, fundadores da Escola de Frankfurt, 
publicado em 1947, em Amsterdã, que tratava do problema da cultura de massa. Termo esse 
substituído pelos autores por indústria cultural, contrariando a interpretação que se fazia de que 
a cultura de massas surgia espontaneamente das próprias massas (Adorno, 1977 p.288). 
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entrara em uma fase totalmente diferente com a implantação dos chamados 

meios de comunicação de massa, uma vez que a indústria cultural, no contexto 

de um mundo industrial moderno, “é a portadora da ideologia dominante, 

agindo ao mesmo tempo como aliada e cúmplice da ideologia capitalista”. 

Nesta perspectiva, a comunicação participativa ou popular só pode ser 

compreendida a partir da análise dos meios de comunicação de massa “que 

integram um sistema econômico, político e cultural, na América Latina, 

caracterizado por um capitalismo dependente” (SANTOS, 2002, p.202). 

Sistema esse que se caracteriza pela concentração dos meios de comunicação 

e o controle da informação, impondo os interesses da classe hegemônica sobre 

a sociedade civil, dos centros urbanos sobre os rurais. E, dessa forma, 

“rompendo as raízes culturais e históricas [...] neutralizam na população as 

possibilidades de participação em movimentos organizados favoráveis ao 

processo de libertação” SANTOS, 2002, p.202) . 

Segundo estudos da época, sobretudo dos anos de 1980, como afirma 

Cicilia Peruzzo (2004a), a concepção que se tinha dos meios de comunicação 

de massa, era a seguinte: 
[...] estão nas mãos da burguesia; orientam-se pela 
unidirecionalidade e verticalidade; privilegiam os objetivos e 
ideologia das classes dominantes; criam hábitos de consumo por 
meio da persuasão; ocultam ou desvirtuam a realidade; 
distorcem os fatos; despolitizam o receptor; desmobilizam 
interesses das classes subalternas; impedem o acesso, o 
diálogo e a participação da sociedade no que se refere a 
decisões relativas a programações e mensagens; apropriam 
fragmentos da cultura popular; detêm a tecnologia; e são 
economicamente estáveis (PERUZZO, 2004a, p.134). 
 

 Ao contrário, relata a autora (2004a), a comunicação popular (e seus 

meios comunitários) era concebida pelos estudiosos da época como aquela 

que estava nas mãos de instituições sem fins lucrativos e de movimentos 

sociais, portanto, como explica: 
[...] é multidirecional, horizontalizada, emitida a partir dos anseios 
das classes subalternas; mobiliza e organiza o povo em torno de 
seus interesses, mediante a persuasão; desvenda a realidade; 
sustenta a existência de conflitos entre as classes sociais; inter-
relaciona os fatos, para facilitar uma compreensão de conjunto; 
politiza a comunidade; propicia o diálogo e a participação no que 
diz respeito às decisões; é economicamente instável; tem um 
raio de ação limitado; não se lhe assegura o acesso às ondas 
nem à tecnologia (PERUZZO, 2004a, p.135). 
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A partir da concepção dos meios de comunicação de massa como 

recursos de mera manipulação e aparelhos monolíticos reprodutores da 

ideologia dominante, pesquisadores da comunicação e militantes latino-

americanos passam a desenvolver ações comunicacionais, mesmo em 

pequena escala, com o uso de meios alternativos no contexto das lutas pelas 

liberdades democráticas, lembra Santos (2002, p.204).  

No âmbito das práticas sociais, a autora (2002, p.204) assegura que a 

Igreja Católica foi a principal condutora das várias experiências do que se 

constituiu na comunicação popular e participativa desenvolvidas, sobretudo nas 

décadas de 1960 a 1980, não só no Brasil, mas em toda a América Latina.  

A visão radicalmente crítica em relação aos meios massivos de 

comunicação pode-se constatar nas diversas cartilhas populares editadas nos 

anos de 1970 e 80, por entidades de apoio, em sua maioria, ligadas a igrejas 

cristãs, do Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, Uruguai, e que nortearam 

as experiências comunicacionais no Brasil, naquele período, como o CEMI e o 

CPV, cujo acervo integram. 

Muitas, inclusive traduzidas e reeditadas pelo CPV, CEMI, Edições 

Paulinas e Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), em 

parceria com outras organizações brasileiras, que além de referências teóricas 

apresentavam, de forma simples e didática, como fazer um jornal popular – 

desde a discussão de pautas, elaboração da notícia, com ênfase na linguagem 

a ser usada -, realização da entrevista, diagramação e edição, distribuição; 

como fazer faixas, panfletos, cartazes. Bem como ensinavam as técnicas da 

serigrafia; da fotografia; do rádio, audiovisual e teatro popular, entre outras.  
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Figura 31 – Cartilhas: A entrevista coletiva e A notícia popular, 
ambas publicadas pela ALER-Brasil, IBASE, FASE, SEPAC/Paulinas, 1986; 

(arquivo pessoal da pesquisadora); e La noticia popular, ALER, 1984, 
acervo CPV 

 
 

A CELADEC (Comisión Evangélica Latino americana de Educación 

Cristiana), do Peru, em um dos seus cadernos de capacitação, destinado a 

contribuir no processo de formação dos setores populares latino-americanos, 

como já citamos no capítulo I, alerta que os meios de comunicação de massa 

(MCM) – rádio, imprensa, televisão e cinema - funcionam na América Latina 

como “meios de dominação, a serviço dos interesses dos que controlam 

econômica e politicamente a sociedade” (LA COMUNICACIÓN, 1979, p.3, 

tradução nossa). 

De acordo com a cartilha, os MCM: 
[...] são úteis para os dominadores porque: impedem a 
participação do povo; distorcem a realidade e impedem seu 
conhecimento crítico; se impõem como necessários diante dos 
olhos do povo; cobrem a todos os grupos e setores sociais; 
asseguram a ordem econômica [...] favorecendo a sociedade de 
consumo [o que] não quer dizer que o poder seja total. (LA 
COMUNICACIÓN, 1979, p.14-15, tradução nossa). 
 

Nessa linha, publicação do Centro de Publicaciones Educativas TAREA, 

entidade peruana, alerta que “Cada dia somos assaltados por uma avalanche 

de notícias de todo o tipo e de mensagens publicitárias [...] que nos dizem o 

que passa no mundo, o que devemos pensar, o que devemos comprar”. Tal 

dominação “é disfarçada e justificada mediante dois grandes mitos difundidos 
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pelos mesmos que controlam os meios [...] a chamada liberdade de imprensa e 

a objetividade da informação”. Uma verdadeira liberdade de imprensa, adverte, 

“deveria impedir a dominação que através da propriedade, uma minoria exerce 

sobre os meios que forjam a opinião pública” (MANUAL, 1981, p.9, tradução 

nossa).  

Ser objetivo para a burguesia “é nos fazer crer que os fatos que nos 

informam explicam real e totalmente o que sucede”. Quando, na verdade, “os 

meios de comunicação burgueses escolhem os fatos que a eles convém, os 

apresentam a partir do seu ponto de vista”, além de desvinculá-los do contexto 

global, distorcer ou excluir simplesmente (MANUAL, 1981, p.11, tradução 

nossa).   

Em uma das cartilhas traduzidas e publicadas pelas Edições Paulinas, e 

que integra a série de manuais de comunicação, destaca-se que as notícias 

veiculadas nos meios massivos: 
Em vez de informar, nos distraem; esclarecer, nos confundem; 
despertar, nos adormecem; unir, nos dividem; fortalecer, nos 
debilitam [...] Essas notícias servem para defender uma situação 
de dominação; para manter as coisas como estão; para nos tirar 
a vontade mudá-las” (A NOTÍCIA, 1986, p.13). 
 

Tal visão continua presente ainda hoje nos materiais de comunicação de 

movimentos ligados aos setores progressistas da Igreja, haja vista o lema do 

Grito dos Excluídos de 201545: “Que pais é este, que mata gente, que a mídia 

mente e nos consome?”. Em seu jornal, as entidades organizadoras chamam a 

atenção para “o papel destruidor da mídia cujo principal objetivo é defender os 

interesses das classes dominantes, que dita seus valores e quer dirigir o 

pensamento do povo brasileiro” (QUE PAÍS..., 2015, p.2). 

 

                                                           
45A proposta do Grito dos Excluídos/as surgiu em1994, no âmbito da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Caracteriza-se por um conjunto de manifestações que acontece por 
ocasião da semana da pátria, mais precisamente no dia 7 de setembro, em todo o Brasil, como 
um contraponto ao Grito da Independência de 1822. É resultado de um processo e 
compromissos coletivos que reúne igrejas, grupos, entidades e movimentos sociais 
comprometidos com as causas dos excluídos (Jornal Grito dos/as Excluídos/as, n.62, ano 21, 
abril de 2015). 
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Figura 32 – Cartaz do Grito dos Excluídos/as 2015 

 
 
Juan Diaz Bordenave (1997, p.7-8), lembra que é na década de 1970 

que se dá a descoberta do que chamou de “homem social”, quando se passou 

a dar importância ao fato de “o homem ser ao mesmo tempo o produto e o 

criador de sua sociedade e sua cultura”. Momento também em que a sociedade 

civil constatou que o amplo poder da comunicação não estava voltado para o 

crescimento integral das pessoas de todas as classes sociais, “sendo antes 

empregada como um narcótico que oferece ao povo `pão e circo` em troca de 

sua desistência da luta pela transformação da sociedade” (DIAZ BORDENAVE, 

1997, p.100). 

Em resistência contra este modelo, destaca o autor (1997, p.100), a luta 

adota tipos de comunicação chamados: comunicação alternativa, participativa, 

militante, popular, de resistência, folclórica ou tradicional.  
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Apesar de cada denominação expressar alguma diferença de 

significado, Diaz Bordenave (1997, p.100) explica que a ideia comum é a de 

que o homem social, “até agora reduzido à qualidade de um parâmetro numa 

equação econômica e submetido a um planejamento hierarquizado que não o 

consulta seriamente”, luta por uma sociedade participativa, igualitária e 

antielitista. Neste sentido, garante: 
A transformação de uma sociedade liberal representativa numa 
sociedade participativa passa forçosamente pela participação 
pessoal, e esta passa forçosamente pela comunicação. Deseja-
se colocar o poder da comunicação a serviço da construção de 
uma sociedade onde a participação e o diálogo transformantes 
sejam possíveis (DIAZ BORDENAVE, 1997, p.100). 

  
Sempre com o propósito de modificar em algum sentido a realidade, o 

meio alternativo, como afirma Máximo Simpson Grinberg, (1987), surge na 

própria práxis social, “quando se faz necessário para gerar mensagens que 

encarnem concepções diferentes ou opostas às difundidas pelos meios 

dominantes” (SIMPSON GRINBERG, 1987, p.24).  

Para ser alternativo, não basta ao meio estar à margem das redes de 

distribuição da grande imprensa, mas “deve ostentar diferença qualitativa em 

face dela [...] opõe-se ao meramente complementar ou marginal, pois implica, 

embora em medida variável, um questionamento do status quo” (SIMPSON 

GRINBERG, 1987, p.24). 

Nessa perspectiva, na cartilha intitulada Como fazer jornal mural? 

editada pelo CEMI, em 1984, a equipe do centro destaca que: 
[...] na América Latina é indiscutível a importância da 
comunicação popular na luta pela libertação. A comunicação 
joga papel fundamental na formação de militantes e na 
informação sempre necessária em qualquer campo da atividade 
popular. É indispensável que os setores populares dominem a 
técnica dos pequenos meios de comunicação, uma vez que o 
acesso aos grandes meios é impedido pela burguesia que tem 
seus interesses totalmente opostos. Não podemos, entretanto, 
esquecer que a técnica deve estar subordinada a uma proposta. 
No caso do movimento popular, a técnica está a serviço da 
grande causa da libertação de todos os oprimidos. É necessário, 
portanto, que quem se utiliza dos meios de comunicação, o faça 
transmitindo um conteúdo que ajude realmente nosso povo a 
tomar as rédeas de seu próprio destino e a fazer sua história 
(COMO, 1984, p.1). 
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Entretanto, apesar do monopólio que exercem por setores privilegiados 

sobre sua propriedade e controle, segundo Simpson Grinberg (1987, p.30), os 

meios de comunicação de massa não são onipotentes. Em suas palavras: 
Uma coisa é que os denominados aparatos ideológicos do 
Estado, entre os quais Althusser inclui o aparato da informação, 
cumpram com o encargo de reproduzir a `submissão às regras 
da ordem estabelecida`, e outra bem diferente é a magnitude 
real de sua gravitação nos processos político-sociais, medidos 
com critério histórico (SIMPSON GRINBERG, 1987, p.30). 

 
Embora critique o que denomina de “ideologia mecanicista-catastrófica” 

de alguns autores que enfatizam a eficácia real dos meios de comunicação de 

massa como instrumentos de dominação, Simpson Grinberg (1987, p.18) 

acredita que, “à margem desta fetichização dos media”, o fato é que “seu 

monopólio permite produzir, reproduzir, administrar e veicular o discurso do 

poder em dimensões até agora desconhecidas”. Assim sendo, os meios de 

comunicação de massa, por sua estrutura de propriedade, controle que sobre 

eles se exerce, sua linguagem e caraterização da realidade, “constituem de 

certo modo o símbolo de um silêncio: o silêncio das maiorias marginalizadas” 

(SIMPSON GRINBERG, 1987, p.18). 

O surgimento da comunicação alternativa, entendida como “antídoto 

frente ao monopólio da palavra por parte dos que usufruem também o poder 

político e econômico”, em um contexto histórico marcado pela supressão de 

liberdades formais e da democracia parlamentar, “constitui um fato de 

considerável significado na história recente de nossos países” (SIMPSON 

GRINBERG,1987, p.19). 

Para Luiz Gonzaga Motta (1987, p.42), no contexto de acumulação 

capitalista e da luta pela sobrevivência, as classes populares “necessitam 

dispor amplas informações relevantes e de canais para expressar seus 

inconformismos e reivindicações”, frente ao aumento da necessidade de 

receber e transmitir mensagens, já que os meios de comunicação de massa 

não cumprem esse papel.  

Segundo o autor (1987, p.42), diante de um quase total bloqueio da 

informação, “a imaginação popular cria ou reinventa novas e originais formas 

de expressão própria”. Assim, na busca de soluções para seus problemas 
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cotidianos, os grupos populares se mobilizam, criam canais alternativos, muitas 

vezes efêmeros e formulam conteúdos próprios, às vezes ambíguos.  

A estas formas alternativas de comunicação, enfatiza Motta (1987, p.42), 

se convencionou chamar de comunicação popular, “uma comunicação feita 

pelo povo e para o povo”. Como afirma, ela tem um nítido caráter de classe 

porque expressa os interesses de um determinado grupo social “no seu conflito 

pela sobrevivência, no seu enfrentamento da dominação política, cultural e 

econômica” (MOTTA, 1987, p.42).  

Essa postura que opõe os meios de comunicação populares aos de 

massa, como lembra Cicilia Peruzzo (2004a, p.128), sofreu profunda revisão 

nos anos de 1990, tendo em vista as mudanças que ocorreram na sociedade 

neste período. “Apesar de serem campos de conflitos e terem suas 

especificidades, sob a ótica do receptor não se estabelece este antagonismo” 

(PERUZZO, 2004a, p128).  

Além do que, afirma a autora (2004a, p.128), muitas das metas e 

linguagens, características dos meios alternativos, passam a ser incorporadas 

na produção da mídia convencional, “seja por iniciativa desta ou por pressão de 

organizações da sociedade civil”. Ou ainda, entidades e grupos dos 

movimentos populares passam a ocupar espaço nos grandes meios46, ou 

mesmo a deterem a posse de canais de comunicação, tais como jornais e 

rádios de alcance local e regional (PERUZZO, 2004a, p.129). 

 

2 O que se entende por comunicação popular? 
O pensamento freiriano no que se refere à dialogicidade na educação e 

a defesa da posição transformadora do ser humano no mundo inspirou muitos 

autores latino-americanos em seus estudos sobre a comunicação popular, 

como lembra Cicilia Peruzzo (2009a, p.48-49), inclusive a própria. Entre eles, 

também, Mário Kaplún, Juan Diaz Bodenave, Luis Ramiro Beltrán, Regina 

                                                           
46Nossas experiências no campo do jornalismo indicam que a revisão de que Peruzzo fala já se 
faz presente no final dos anos de 1980. Tendo em vista minha trajetória profissional junto aos 
movimentos populares e pastorais fui convidada a trabalhar no jornal Metrô News, em 1988, 
exatamente para implementar naquele veículo as questões de interesse social, utilizando a 
linguagem popular, reportando o cotidiano dos trabalhadores e pessoas comuns. Dando 
espaço às suas falas e histórias, trazendo à tona declarações de lideranças, logicamente 
levando-se em conta e ou driblando os limites político-editoriais do jornal. 
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Festa, Joana Puntel, Máximo Simpson Grinberg, Luiz Gonzaga Motta, e outros, 

cuja contribuição norteia a fundamentação teórica deste trabalho. 

Para Paulo Freire (1971, p. 67), o que caracteriza a comunicação 

enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o 

diálogo é comunicativo. Na comunicação, afirma o autor, não há sujeitos 

passivos, “os sujeitos co-intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam 

seu conteúdo”.  Neste sentido, adverte o educador, para que seja eficiente é 

indispensável ao ato comunicativo o acordo entre os sujeitos, “reciprocamente 

comunicantes”.  

Em resumo, a comunicação eficiente exige que os seus interlocutores 

“incidam em sua,´ad-miração´ sobre o mesmo objeto; que o expressem através 

de signos pertencentes ao universo comum a ambos, para que assim 

compreendam de maneira semelhante o objeto da comunicação” (FREIRE, 

1971, p.67). 

As diferentes denominações da comunicação popular tais como, 

alternativa, participativa, participatória, horizontal, comunitária, dialógica e 

radical, segundo Cicilia Peruzzo (2008, p.368), estabeleceram-se de acordo 

com o lugar social, do tipo de prática em questão, bem como da percepção dos 

estudiosos. Denominações que detalharemos mais adiante em um item 

específico. 

Entretanto, afirma a autora (2008), que o sentido político é o mesmo: 

“uma forma de expressão de segmentos empobrecidos da população” que, em 

processo de mobilização, visa “suprir suas necessidades de sobrevivência e de 

participação política com vistas a estabelecer a justiça social” (PERUZZO, 

2008, p.368).  

Modelo de comunicação que “representa o exercício da liberdade de 

expressão e de participação popular através de canais próprios”, com a 

finalidade de “difundir conteúdos orgânicos à própria realidade, e como forma 

de promover a educação informal e a mobilização comunitária” (PERUZZO, 

2013, p.89). 

A comunicação popular não se caracteriza como um tipo qualquer de 

mídia, mas como “um processo de comunicação que emerge da ação dos 

grupos populares” (PERUZZO, 2008, p.368). Ação que tem caráter mobilizador 

coletivo na figura dos movimentos e organizações populares, que perpassa e é 
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perpassada por canais próprios de comunicação. Possui conteúdo crítico-

emancipador e reivindicativo e tem o “povo”, termo entendido como as classes 

subalternas situadas em oposição das classes dominantes, na sociedade, 

como protagonista principal, “o que a torna um processo democrático e 

educativo” (PERUZZO, 2008, p.368).  

Luis Ramiro Beltrán ([1991] 2007, p.30) também concebe a comunicação 

popular como um processo de interação social democrática que se baseia no 

intercâmbio de símbolos pelos quais os seres humanos “compartilham 

voluntariamente suas experiências sob condições de acesso livre e igualitário, 

diálogo e participação [...] com o propósito de satisfazer suas necessidades de 

comunicação por meio do gozo dos recursos” da mesma. Lembrando que os 

indivíduos se comunicam com diversos propósitos, sendo que o principal “não 

é o exercício de influência sobre o comportamento do outro” (tradução nossa).  

Ainda nessa linha e referindo-se ao que denomina “comunicador 

popular”, Mario Kaplún (1985, p.13) lembra que a verdadeira comunicação não 

começa falando, mas escutando e que é preciso avançar de forma paciente, 

passo a passo, sabendo que a participação é um processo, “não se dá de um 

dia para outro, nem tampouco por geração espontânea: há que saber estimulá-

la [...] nós buscamos `outra` comunicação: libertadora, participativa, 

conscientizadora, problematizante” (tradução nossa). O autor (1987, p.66) 

ressalta que um princípio básico da comunicação popular participativa é de que 

deve basear-se nas necessidades e aspirações dos participantes. 

Embora tenha tido suas primeiras experiências de comunicação ainda 

nas décadas de 1950 e 60, Waldemar Rossi47, que protagonizou a formação do 

CPV, lembra em seu depoimento à autora, que seu aprendizado foi baseado na 

escuta. Enquanto integrante da equipe que escrevia o boletim da Juventude 

Operária Católica, a JOC, ele conta como era o processo para a elaboração 

das matérias: 
A estratégia era ouvir bastante e perguntar muito, para procurar 
entender e depois disso imaginar como entrar no universo dos 
jovens trabalhadores, que também era o meu. Descobrir e 
entender onde estava a ideologia deles, como viam o mundo. 
Então, tudo que saia nas conversas eu acompanhava, sem 
escrúpulos, era futebol, mulher, piadas, o raio que o parta. O 
boletim era escrito em linguagem nossa, coisinha simples. Uma 

                                                           
47 Entrevista concedida à autora em 28/11/2014. 
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coisa eu aprendi: comunicação com trabalhador não tem que ter 
floreio, é direta. E isso foi fundamental para a minha militância. 
 

Em contraposição à unilateralidade e verticalidade que caracterizam os 

processos tradicionais de comunicação, segundo Mario Kaplún (1983, p.53), 

“os grupos e as comunidades passam a intervir diretamente no processo 

comunicacional e a emitir mensagens”. Ao mesmo tempo em que ocorre, 

simultaneamente, outro importante avanço, porque “já não são núcleos 

isolados cada um fazendo sua própria reflexão”. Mas, através do meio, podem 

dialogar, intercomunicar-se, numa “comunicação de dupla via”, pois propicia “o 

intercâmbio e confrontação de mensagens e a construção de uma nova 

mensagem” (tradução nossa). 

De acordo com o texto-base da Campanha da Fraternidade de 1989 da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), intitulado Comunicação 

para a verdade e a paz, a comunicação popular alternativa “é expressão de um 

projeto popular social que visa a transformação da sociedade, para a justiça e 

fraternidade”. Modelo esse em que o relacionamento das pessoas envolvidas 

no processo de produção e a mensagem refletem “uma prática social 

transformadora” (COMUNICAÇÃO, 1989, p25). 

Entretanto, os bispos católicos advertem que nem toda comunicação 

popular é alternativa, já que “não se reduz à mera crítica do sistema dominante, 

mas apresenta propostas alternativas para uma nova convivência social” 

(COMUNICAÇÃO, 1989, p.25). 

Nessa linha, Aldo Escobar (2012, p.9-10), que foi responsável pelo 

trabalho de capacitação em comunicação popular no CPV, desde o final da 

década de 1970, enfatiza a inserção desse modelo comunicacional no contexto 

social em que se dá. Em suas palavras: 
Capacitação em documentação e comunicação popular é um 
processo integral, originado nas necessidades que os setores 
populares envolvidos em práticas documentalistas e 
comunicacionais experimentam ao aprender o `saber conhecer-
se`, saber atuar em seu campo de ação específica militante e 
`saber saber` no contexto de uma práxis social global de 
libertação (ESCOBAR, 2012, p.10). 

  
 O resultado concreto de uma comunicação popular, afirma Escobar 

(2012, p.12), é consequência “das novas relações entre indivíduos de um 

coletivo e deste com sua realidade”. Não se trata, entretanto, como adverte, 
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apenas de consertar “um processo de comunicação tecnicamente deficiente”, 

mas de envolver um público “qualificado, definido com o mesmo interesse 

imediato de classe, ao contrário dos meios de comunicação de massa [...] que 

se dirige a uma multidão anônima, indefinida”, com resultados que podem ser 

mensuráveis nos índices de audiência para fins comerciais (ESCOBAR, 2012, 

p.12). 

Para Dom Angélico Sândalo Bernardino (1989, p.9), bispo responsável 

pela criação do Centro de Comunicação Educação Popular de São Miguel, o 

CEMI e o jornal Grita Povo, no início da década de 1980, a comunicação 

popular “é serviço específico de libertação da comunidade; do povo ao povo!”. 

Ela não é contrária e nem substitui aquela feita pelos grandes meios de 

comunicação, porque “é simples, exercida com meios e alcances diferentes” 

daquela. Dom Angélico garante que as experiências de comunicação popular, 

que “parecem insignificantes”, somadas são “grande força”.  

O bispo compara tais experiências ao curso do rio Amazonas, que 

“quando nasce é um rio de nada, quando chega à desembocadura, parece um 

oceano” (BERNARDINO, 1989, p.9). Reconhecendo, assim, a “imensa força” 

do que ele chama de “jornalismo caseiro” na construção da “maneira nova e 

crítica de pensar e de agir do povo”. 

A concepção de que a comunicação popular é aquela que “vem do povo 

ao povo”, defendida por diversos estudiosos do setor nos remete a questionar o 

que se entende por povo?  

De acordo com Luiz Wanderley (apud PERUZZO, 2004a, p.116), entre 

as diversas concepções que se tem do termo, e que nos interessa nesse 

estudo, é a de tratar-se de “um conceito dinâmico, aberto, conflitivo e, portanto, 

histórico, encerrando uma rica negatividade, que o dinamiza e atualiza 

permanentemente, na relação dialética entre povo e antipovo”. Que, na 

perspectiva dos movimentos sociais, segundo Cicilia Peruzzo (2004a, p.117), 

refere-se às classes subalternas, “submissas, econômica e politicamente, às 

classes dominantes”.  

Nessa linha, Gilberto Gimenez (1984, p.7-8) lembra que o povo a que se 

refere a comunicação popular deve ser entendido não como uma “essência ou 

substância”, mas por sua posição relacional, a partir da diferenciação 

socioeconômica e sociocultural no marco das relações sociais de produção. Ou 
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seja, é “o conjunto das classes subalternas e instrumentais submetidas à 

dominação econômica e política das classes hegemônicas dentro de uma 

determinada sociedade” (GIMENEZ, 1984, p.8, tradução nossa). 

No contexto das Comunidades Eclesiais de Base, com bases na 

Teologia da Libertação, Jorge Ribeiro Júnior (1982, p.21), afirma que o 

significado do termo povo sintetiza a situação de classe social e oprimida, bem 

como a identidade histórica forjada pela resistência à opressão. Para o autor, 

povo é também quem adota a causa do oprimido, “em prol da transformação 

das condições que produzem sua pobreza”. Lembrando que a “opção 

preferencial pelos pobres”, expressa pela Igreja Latino-Americana, caracteriza 

“uma opção ética de ser-povo”.  

Definição que compartilhamos, a partir de nossa participação nas 

comunidades de base, sobretudo nos anos de 1980, onde povo era sinônimo 

de “pobre e oprimido”48, referindo-se à parcela da população desprovida de 

condições econômicas, explorada em seu trabalho, alijada em seu direito de 

participação política e acesso a serviços de qualidade de saúde, saneamento 

básico, transporte, educação. Definição que se aproxima também daquela 

defendida por Cicilia Peruzzo, que entende povo como o conjunto de pessoas 

que integram as classes subalternas submissas política, econômica e 

culturalmente às classes dominantes. 

Entretanto, como afirma Peruzzo (2004a, p.117), o termo povo pode vir a 

abarcar também outros segmentos, que não só as classes subalternas, como 

nos casos em que grandes parcelas da população se identificam e se 

aglutinam em torno de um objetivo forte, como foi nos processos das Diretas-

Já, no Brasil, nos anos de 1990, ou no auge da revolução nicaraguense, na 

década de 1970 e 80. Povo, neste sentido, “é todo um conjunto lutando contra 

algo e a favor de algo, com vistas aos interesses da maioria” (PERUZZO, 

2004a, p117).   

Sob a égide das utopias de mudança, da contestação e da reivindicação, 

surgiram em toda a América Latina o que Regina Festa (1999, p.584) chama 

                                                           
48Nessas comunidades, partia-se da premissa teológica e evangélica de que Deus é o Deus da 
vida e Jesus veio ao mundo para que todos tenham vida em abundância. Portanto, a igreja de 
base era aquela que defendia a vida, principalmente onde ela é mais ameaçada, ou seja, no 
meio dos pobres, dos oprimidos, dos trabalhadores. 
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de “mais inovadores processos comunicativos” e que envolveram diferentes 

sujeitos sociais. Experiências que, na prática, passaram por meios impressos, 

inicialmente artesanais e depois semi-industrializados; por manifestações 

culturais, inclusive folclóricas; pelo teatro; a literatura; a música; o humor; por 

meios eletrônicos como o rádio, o vídeo, a televisão e o cinema. Tendo como 

contexto os movimentos populares e organizações sociais, além de centros de 

pesquisa e de formação.  

Embora a comunicação popular não seja um fenômeno recente no 

Brasil, já que remonta os idos dos anos de 1880, segundo Cicilia Peruzzo 

(2004a, p.113), é nas décadas de 1970 e 1980 que aparece de forma mais 

significativa nos estudos acadêmicos, coincidindo com sua maior incidência no 

nível da prática. Como explica a autora (2004a, p.114), neste período, o 

desenvolvimento de práticas comunicacionais populares em todo o país, se dá 

em uma conjuntura de insatisfação frente às precárias condições de vida de 

uma grande parte da população e de restrição à liberdade de expressão pelos 

meios de comunicação de massa.  

Assim, são criados os instrumentos “alternativos” dos setores populares, 

sem o controle direto de governos e empresas, “comunicação vinculada à 

prática dos movimentos coletivos” e que retratava momentos de um processo 

democrático “inerente aos tipos, às formas e aos conteúdos dos veículos, 

diferentes daqueles da estrutura então dominante, da chamada `grande 

imprensa` “ (PERUZZO, 2004a, p.115).  

O que a autora (2008, p.372) chama de “contra-comunicação” ou “outra 

comunicação”, é produzida especialmente no âmbito dos movimentos 

populares, organizações de base, da imprensa alternativa, oposição sindical 

metalúrgica, setores progressistas da Igreja Católica e realizada por militantes 

articulados nos núcleos de produção audiovisual. Essa nova comunicação 

representou “um grito sufocado, de denúncia e reivindicação por 

transformações” (PERUZZO, 2004a, p.115), por meio de boletins, pequenos 

jornais, folhetos, faixas, alto-falantes, cartazes, pôsteres, cartilhas, 

audiovisuais, bótons, camisetas, vídeos, teatro, fotografia, entre outros.  

Trata-se de um instrumento político das classes subalternas no sentido 

de externar sua concepção de mundo, “seu anseio e compromisso na 

construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa” (PERUZZO, 
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2008, p.370). Em síntese, resume a autora (2008, p.370), a comunicação 

popular, também denominada alternativa e comunitária, é expressão das lutas 

populares por melhores condições de vida. 

Nesse sentido, Carlos Strabelli49, um dos fundadores do CEMI, em sua 

entrevista à autora, lembra que a comunicação popular que se fez na região de 

São Miguel Paulista, nos anos de 1970 e 80, “coordenou, deu liga, deu 

conjunção para o movimento popular, juntou as pessoas e propostas, criou 

consciências novas”. Tanto que, como afirma, daquela geração saíram 

vereadores, deputados estaduais, federais, “lideranças criadas nesse tempo e 

que hoje estão comandando o país”, argumenta.  

No entanto, como avalia Strabelli, a comunicação popular dentro da 

igreja de São Miguel “foi um agente dentro de um conjunto muito maior”. 

Embora tenha sido um ator importante, “ela não foi determinante em nada, ela 

foi parceira, foi algo dentro de um movimento muito maior. Isso a gente tinha 

consciência tranquila, a gente não era liderança de nada”. 

Em termos de comunicação popular, na Zona Leste dos anos de 1970 e 

80, “aí éramos nós, não tinha para ninguém”, afirma Strabelli. “Não vamos dizer 

que fizemos a revolução, mas no movimento de redemocratização do país 

éramos um elemento forte, militantes bravos e organizados, tínhamos ideias, 

propostas e postura”, avalia. Lembrando a presença da Igreja e do CEMI nos 

movimentos como o do Custo de Vida, pela anistia, no processo de formação 

do PT, “a gente tinha argumentos grandes para brigar”. 

Epistemologicamente, de acordo com Camilo Moncada (1986, p.5), o 

termo alternativo vem do latim alter que quer dizer outro, “distinto e contraposto 

a um”. No âmbito da comunicação, a alternativa refere-se à “outra 

comunicação, distinta da uma que conhecemos [...] a comunicação 

predominante” (tradução nossa). Definição que reforça a concepção de “outra-

comunicação” formulada por Cicilia Peruzzo no que se refere à comunicação 

desenvolvida no âmbito dos setores populares e de trabalhadores, nas 

décadas de 1970 e 80. 

O autor (1986, p.8) apresenta três características da comunicação 

alternativa, a primeira é que ela expressa as realidades da parte silenciada da 

                                                           
49 Entrevista realizada em 30/05/2015. 
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sociedade, marcadas pela precariedade social, por isso é de denúncia dessa 

situação. A segunda é que ela anuncia a sociedade alternativa, proclamando 

que é possível construí-la, e entusiasma as pessoas para isso. Finalmente, a 

comunicação alternativa é aquela que divulga todos os passos que são dados 

no processo de construção dessa nova sociedade, que se configuram nas 

conquistas populares, na recuperação da cultura, na consolidação da 

identidade (tradução nossa). 

Ao constatar que os meios de comunicação de massa não se prestam a 

construir essa nova sociedade, assegura Moncada (1986, p.9), se faz urgente 

buscar outros meios, reafirmando a tese de que não se trata de anti-meios 

massivos, mas alternativos (tradução nossa).  

Para Luiz Gonzaga Motta (1987, p.43), a comunicação popular é aquela 

praticada pelos setores populares “na sua autodefesa física ou intelectual 

contra a dominação política, cultural ou econômica”. Entretanto, destaca que o 

fato de ter um caráter de classe não significa que deva ser feita com 

participação apenas de indivíduos e grupos das camadas populares. O que se 

constata nas experiências do CPV e do CEMI que contavam com o apoio, 

inclusive voluntário, de estudantes e profissionais de comunicação para a 

elaboração dos materiais.   

Devido ao caráter instrumental da comunicação popular, Gonzaga Motta 

(1987, p.45), destaca que ela ocorre sempre junto com os movimentos 

populares e a forma que assume depende do tipo de reivindicação, bem como 

da correlação de força dos grupos envolvidos, do grau de organização dos 

grupos, do tipo de informação a ser buscada ou divulgada, dos recursos 

disponíveis, do apoio encontrado, enfim.  

 

3 Comunicação popular, alternativa, comunitária 

Em termos conceituais, comunicação popular, alternativa, comunitária 

e/ou radical se confundem, segundo Cicilia Peruzzo (2009, p.135). A 

comunicação alternativa, que se desenvolve no contexto do regime militar no 

Brasil e se mescla à comunicação popular na última metade do século XX, 

pretende ser uma opção como “canal de expressão e de conteúdos 
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infocomunicativos em comparação à grande mídia comercial e à mídia pública 

de tendência conservadora” (PERUZZO, 2009b, p. 132). 
Nas palavras da autora (2009b): 

Historicamente, a posição político-ideológica desse tipo de 
comunicação no Brasil é de caráter contestador ao status quo e 
serve como canal de expressão de setores subalternos da 
população organizados com vistas a obter respostas para suas 
demandas ligadas às carências sociais e econômicas advindas 
das desigualdades sociais (condições de moradia, de saúde, 
etc), bem como às lutas para democratizar a política e a 
sociedade, além daquela do mundo do trabalho que visam 
melhorar a distribuição de renda e as condições de execução 
das tarefas produtivas (PERUZZO,2009b, p.133). 

 
Como lembra Regina Festa (1986, p.16), com a censura imposta aos 

meios de comunicação de massa pelo regime autoritário, pós-golpe militar de 

1964, coube à imprensa alternativa e popular, a que denomina “comunicação 

de resistência”, a tarefa de comunicar e informar os acontecimentos ocorridos 

no círculo do poder à sociedade brasileira. Quer através do lançamento de 

jornais tabloides, conhecidos inicialmente como imprensa nanica, ou das 

publicações que surgiram nas Comunidades Eclesiais de Base, Associações 

de Moradores, Movimento do Custo de Vida, Sociedade Amigos de Bairros, 

Favelados, entre outros, tanto no meio operário como rural. 
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Figura 33 – Boletim Movimento do Custo de Vida, 1978, acervo CPV 
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Independente da diversidade de formas da comunicação alternativa, 

segundo Peruzzo (2009b, p.133) é possível agrupá-la em duas grandes 

correntes: comunicação popular, alternativa e comunitária; e imprensa 

alternativa, que têm seus desdobramentos, no decorrer do tempo. 

A primeira corrente constitui-se por iniciativas populares – jornais e 

demais veículos e expressões de comunicação – e “orgânicas” aos 

movimentos sociais. Experiências chamadas de comunicação “participativa, 

dialógica, educativa, horizontal, comunitária ou radical”, provindas de 

segmentos subalternos da população (PERUZZO, 2009b, p.133). Que, como 

lembra a autora (2008, p.368), representam uma forma alternativa de 

comunicação que tem sua origem no âmbito dos movimentos populares dos 

anos de 1970 e 1980 no Brasil.  

Com o decorrer do tempo, destaca Cicilia Peruzzo (2008, p.373), o 

caráter mais combativo das comunicações populares, “no sentido político-

ideológico de contestação e projeto de sociedade”, foram dando lugar a 

experiências e discursos mais realistas e plurais no que se refere ao tratamento 

das informações e abertura à negociação. Bem como incorporando o lúdico, a 

cultura e o entretenimento, “o que não significa dizer que a combatividade 

tenha desaparecido”.  

Como lembra a autora (2009b, p.134), a história seguiu seu curso, a 

ditadura se flexibilizou, agonizou e morreu em sua forma mais dura, com 

avanços no processo de democratização do país. Também os movimentos 

sociais populares cresceram, refluíram, alguns desapareceram, outros 

nasceram e se revigoraram. Dinâmica essa que a comunicação popular e 

alternativa parece ter acompanhado.  

Apesar das aproximações de sentido, alguns conceitos no que se refere 

à comunicação alternativa e suas vertentes foram se configurando com perfis 

mais específicos, devido à mudança do contexto histórico, tendo em vista a 

ampliação das bandeiras de luta, e por não haver mais o caráter explícito de 

oposição política, que unia os grupos de esquerda, frente à ditadura militar e 

seus desdobramentos (PERUZZO, 2009b, p.135). 

Neste sentido, segundo Peruzzo (2008, p.368), desde o final do século 

passado, o termo comunicação comunitária passa a ser empregado, no Brasil, 
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de forma mais sistemática, “para designar este mesmo tipo de comunicação, 

ou seja, seu sentido menos politizado”. A autora (2008, p.369), explica que, na 

prática, a comunicação comunitária incorpora, por vezes, conceitos e reproduz 

práticas características da comunicação popular em sua fase histórica inicial, 

confundindo-se com ela, mas construindo outros matizes. O que se pode 

constatar, afirma, por exemplo, “quando ela se desconecta de movimentos 

sociais, assumindo feições diversificadas no que se refere às bandeiras de luta 

e mensagens veiculadas”. 

Cicilia Peruzzo (2008, p.369), destaca que a própria grande mídia 

incorporou o termo “comunitário” para designar algumas de suas produções, o 

que leva a afirmar o uso problemático da palavra, “já que pode se referir a 

processos diferentes entre si”. Por isso, a importância de se recorrer às origens 

históricas desse modelo comunicacional na América Latina, assim como aos 

conceitos de comunidade, para uma caracterização mais adequada do 

processo, destaca a autora. 

A partir do início do século XXI, ressalta Peruzzo (2009b, p.134), 

constata-se a retomada crescente de iniciativas de comunicação popular, 

alternativa e comunitária. Agora incorporando as novas tecnologias de 

informação e comunicação, que germinam no contexto dos movimentos 

populares ou em coletivos envolvidos em dinâmicas de transformação das 

sociedades (PERUZZO, 2013, p.89).  

Em um movimento de reelaboração no processo histórico, os 

movimentos sociais e comunidades passam do ambiente presencial ao virtual, 

“do movimento comunitário de bairros às comunidades virtuais de escolha, do 

alto-falante a webrádio, da TV de rua à TV comunitária no sistema cabo, do 

jornalzinho impresso à plataforma colaborativa na internet…” Embora, afirma, 

ainda persistam as formas mais tradicionais de comunicação, a do tipo face a 

face, o alto-falante, a rádio comunitária, o jornal mural, os pequenos jornais e 

fanzines, bicicleta de som, e outros (PERUZZO, 2013, p.89). 

Na forma como vem sendo desenvolvida nos últimos tempos, a 

comunicação comunitária significa “o canal de expressão de uma comunidade 

(independente de seu nível sócio-econômico e território)”, pelo qual os 

indivíduos manifestam seus interesses comuns e suas necessidades mais 

urgentes (PERUZZO, 2008, p.375).  
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Nas comunidades, enfatiza a autora (2010), a comunicação encontra o 

seu universo de realização, na perspectiva de instigar os processos 

comunicacionais nesses ambientes sociais, “seja para dar voz aos membros 

[...] para facilitar sua participação [...] e com poder de decisão contribui para 

forjar sujeitos históricos ativos” (PERUZZO, 2010, p.7). 

A partir da concepção de Simpson Grinberg sobre as dimensões do 

alternativo, Cicilia Peruzzo (2008, p.376) afirma que o modelo comunitário 

caracteriza-se por processos de comunicação com bases em princípios 

públicos. Entre eles: não ter fins lucrativos, promover a participação ativa da 

população na programação e a transmissão de conteúdos, ter propriedade 

coletiva, difundir conteúdos visando o desenvolvimento da educação, cultura e 

ampliação da cidadania. Além de englobar os canais de comunicação, em suas 

várias modalidades, sob controle dos movimentos e organizações sociais, 

associações comunitárias sem fins lucrativos, viabilizando o direito de 

comunicar dos cidadãos não apenas enquanto receptores, mas na condição de 

produtores e difusores de conteúdos (PERUZZO, 2008, p.376). 

A imprensa alternativa, que Cicilia Peruzzo (2009b) apresenta como a 

segunda corrente da comunicação alternativa no Brasil, engloba o jornalismo 

alternativo, praticado no contexto dos movimentos populares, que compreende 

a imprensa popular, com publicações de porte mais bem elaborado e tiragens 

maiores, elaboradas por organismos comprometidos com causas sociais; a 

imprensa político-partidária, como o nome já diz, ligada a partidos e correntes 

políticas; a imprensa sindical combativa e o jornal alternativo propriamente dito, 

de informação geral, como dos diários, semanários ou mensários, mas com 

abordagem crítica (PERUZZO, 2009b, p.135).  

A autora (2009b, p.136) lembra que a imprensa alternativa destacou-se 

durante o regime militar no país, através de jornais que visavam mudanças na 

sociedade, e que traziam conteúdos contestadores alternativos aos veiculados 

pela grande imprensa, então sob censura, ou subservientes ao regime 

autoritário. Entre eles, os famosos PIF-PAF, Pasquim, Movimento, Opinião e 

outros, que eram vendidos em bancas ou comercializados por assinatura, com 

grande penetração nos setores progressistas. Jornais, segundo Peruzzo (2008, 

p.373), dirigidos e elaborados por jornalistas de esquerda, alguns vinculados à 

pequena burguesia.  
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De acordo com Regina Festa (1986, p.16), o termo imprensa alternativa, 

de domínio comum da sociedade brasileira, identifica um tipo de jornal tabloide 

ou de revista de oposição que surgiram nos anos de 1970, publicações de 

caráter cultural e político que expressavam os interesses da média e pequena 

burguesia e dos trabalhadores. “Espaços nos quais grupos de oposição ou 

frentes políticas emitiam corajosa condenação ao regime político”. 

Com o passar do tempo, o uso do termo “alternativo” para identificar um 

modelo de comunicação vai se modificando, destaca Peruzzo (2009b, p.132).  

Já que tanto pode se referir a jornais e outros canais de comunicação 

independentes, ligados ou não a movimentos sociais e organizações afins; 

como a publicações alternativas elaboradas por segmentos da pequena 

burguesia; à comunicação popular e comunitária; ou ainda à produzida por 

grupos combativos de oposição sindical.  

A autora (2013, p.90) ressalta que também a imprensa alternativa, que 

teve seu papel histórico nos “anos de chumbo” do regime militar no Brasil e 

desaparece naquela modalidade combativa contra a ditadura e o modelo 

econômico, vem sendo recriada nas últimas décadas. Ela “se reinventa, muda 

o caráter combativo”, em relação ao que representava nos anos de 1970 e 80 

tendo em vista o contexto político.  

No entanto, “continua se caracterizando como independente de 

governos e empresas e não se alinhando ao modo de operar dos grandes 

meios de comunicação, na sua lógica de mercado e como sistema burocrático”. 

Mantendo sua posição contrária aos interesses ideológicos e políticos das 

classes dominantes, “Parece não querer derrubar governos, mas exercitar a 

liberdade de expressão em favor do interesse público” (PERUZZO, 2013, p.90).  

Alguns desses veículos se especializam e buscam suprir o debate em 

torno de determinadas questões ou região: meio ambiente, Amazônia, 

moradores de rua, temas políticos, econômicos e sociais, entre outros. Nos 

tempos atuais, afirma a autora, a imprensa alternativa reedita formas de 

expressão impressas e audiovisuais, cria novos canais e, ao mesmo tempo, “se 

recria por meio de novos formatos digitais que o avanço tecnológico favorece”, 

mantendo, entretanto, seu caráter alternativo. São jornais, revistas, webrádios, 

vídeos, fotologs, homepages, e-zines, podcasts, websites, enfim (PERUZZO 

2009b, p.137). 
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4 Comunicação popular: contra hegemônica? 
Embora esse estudo não se baseie em conceitos de comunicação 

popular como contra hegemônica, mas na perspectiva de Cicilia Peruzzo 

(2008, p.372) que a entende como uma “outra comunicação”, e sem nos 

aprofundar no debate conceitual, abordaremos a questão. 

Na constituição do conceito de comunicação popular, o pensamento 

gramsciano é também importante referencial. O intelectual italiano, na década 

de 1930, “instaurou o caráter formativo da cultura naquilo que entendia como 

hegemonia” (CITELLI et tal, 2014 p.47).  

Ou seja, que a soberania e os equipamentos de controle social “estão 

concentrados não apenas nas relações políticas e econômicas, mas também 

no direcionamento moral e ideológico da cultura, dos meios de comunicação, 

dos mecanismos de relacionamento humano”. A literatura gramsciana no 

Brasil, no período da ditadura militar, contribuiu para a associação direta entre 

as ações comunitárias e coletivas e a ideia de contra hegemonia, expressa na 

comunicação popular, sobretudo dos anos 1970 e os 80 (CITELLI et tal, 2014, 

p.47). 

Segundo Vito Giannotti (2004, p. 147), o sentido da comunicação 

popular, sindical, de esquerda, é disputar a hegemonia. Disputar “uma nova 

visão de mundo contrária àquela do sistema dominante”, é disputar um outro 

projeto político em contraposição à visão conservadora.  Para o autor é essa a 

função da comunicação popular “se quiser estar do lado do povo e dos 

trabalhadores”.  

Pensar comunicação popular, afirma Giannotti (2004, p.149), é se dispor 

a fazer uma disputa contra hegemônica, “é querer afirmar, construir e 

consolidar uma nova hegemonia”. Hegemonia entendida, a partir de Lênin e 

Gramsci, como uma visão de mundo “feita de valores culturais, morais e 

políticos e, simultaneamente, uma força social organizada que assegure e 

expanda essa visão [...] um forte consenso que se traduz em ação”.  Assim, ter 

hegemonia é ser capaz de dar direção político-ideológica à sociedade e 

implementar uma “força político-social capaz de levar milhares e milhões nesta 

direção” (GIANNOTTI, 2004, p.150). 

Hegemonia em Gramsci, de acordo com Luciano Gruppi (1980, p.70), é 

“a capacidade de unificar através da ideologia e de conservar unido um bloco 
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social que não é homogêneo, mas sim marcado por profundas contradições de 

classe”. Gramsci (apud GRUPPI, 1980, p.72) ressalta que o marxismo, a que 

denomina “filosofia da práxis”, “não tende a manter as pessoas simples em sua 

filosofia primitiva do senso comum, mas tende, ao contrário a conduzi-las a 

uma concepção superior de vida”.  

Nesse processo, Gramsci (apud GRUPPI, 1980, p. 72) destaca o papel 

dos intelectuais, lembrando que, ao afirmar a exigência do contato entre estes 

e pessoas simples, o marxismo “não o faz para limitar atividade científica e 

para manter uma unidade das massas no nível mais baixo”, mas “precisamente 

para construir um bloco intelectual e moral que torne politicamente possível um 

progresso intelectual de massas e não apenas de escassos grupos 

intelectuais”.  

Segundo Gruppi (1980, p.72) esse é o significado mais profundo da 

noção gramsciana de hegemonia, “tal enquanto se traduz numa reforma 

intelectual e moral”. Nas palavras de Gramsci (apud GRUPPI, 1980, p.73): 
Por isso, deve-se sublinhar como o desenvolvimento político do 
conceito de hegemonia representa um grande progresso 
filosófico e não político-prático, porque implica e supõe 
necessariamente uma unidade intelectual e uma ética a ela 
adequada, uma concepção do real que superou o sentido 
comum e se transformou – embora dentro dos limites ainda 
restritos – em concepção crítica. 

  
Assim sendo, afirma Gruppi (1980, p.73), a hegemonia não é apenas 

política, mas é também um fato cultural, moral, de concepção de mundo. 

A princípio, para Gramsci (1978, p.7) todos os homens são intelectuais, 

mas nem todos desempenham a função de intelectuais na sociedade. Carlos 

Nelson Coutinho (1978), tradutor da obra de Gramsci Os intelectuais e a 

organização da cultura, destaca a distinção que ele faz entre o que chama de 

“intelectual orgânico”, “criado pela classe no processo de sua formação e 

desenvolvimento”, e os “intelectuais tradicionais”, “que formam uma camada 

possuidora de relativa autonomia e continuidade histórica”. Entre os quais se 

enquadram o filósofo, o literato, o artista, além da categoria dos eclesiásticos 

(GRAMSCI, 1978, p.5, 8).  

A organicidade, a que se refere Gramsci, segundo Giovanni Semeraro 

(2006, p.378), está relacionada, sobretudo à profunda vinculação do intelectual 

à cultura, à história e à política das classes subalternas. Assim, afirma o autor, 
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Gramsci valoriza o saber popular, “defende a socialização do conhecimento e 

recria a função dos intelectuais, conectando-as às lutas políticas dos 

`subalternos`”, em sua relação com o “povo nação”. Características que os 

diferenciam dos intelectuais tradicionais, “funcionais à elite e especializados na 

administração e no controle da sociedade” (SEMERARO, 2006, p.379). 

De acordo com Semeraro (2006, p.378), para Gramsci, os intelectuais 

orgânicos às classes populares caracterizam-se pela democratização do poder, 

expansão dos direitos e eliminação da violência e do embuste. Assim, de um 

lado, subvertem a concepção de dominação, autoritarismo e burocratismo e, 

por outro, “criam uma nova concepção de política fundada sobre o conceito de 

hegemonia, de democracia, de „dirigentes‟ de uma nova civilização”. O que 

significa, destaca o autor, estar convencido de que todos são capazes de 

pensar e agir, elaborar conhecimentos, acumular experiências, ter um ponto de 

vista próprio.  

A atuação de profissionais e estudantes junto ao CEMI e ao CPV, nas 

décadas de 1970 e 80, ilustra muito bem essa organicidade dos intelectuais de 

que Gramsci fala. Referindo-se às oficinas de capacitação em comunicação 

popular voltadas a militantes de movimentos operário e popular, por ele 

implantadas e ministradas na época, Aldo Escobar (2012) do CPV destaca que:  
Nosso papel enquanto agente político externo à comunidade era 
sistematizar todo o processo de produção comunicacional na 
perspectiva popular, mas não sem introduzir um debate que 
considerávamos fundamental [...] em torno da comunicação de 
massa, caracterizando seu papel na difusão da ideologia 
dominante [...] Para a caracterização dos meios de e a 
construção de sua alternativa recorríamos aos conceitos 
elaborados por Paulo Freire e os autores latino-americanos 
(ESCOBAR, 2012, p.17). 

  
 O jornalista Gilberto Nascimento50 que foi colaborador voluntário do Grita 

Povo, desde a criação do jornal em 1982, é outro exemplo. Como afirma em 

seu depoimento à autora, a decisão de trabalhar no jornal foi antecedida por 

sua militância no movimento estudantil e no movimento popular de arte que, na 

época, dava apoio aos grupos sindicais, populares e da igreja. Assim como por 

sua origem - morador da região, filho de nordestinos, que com a morte do pai 

foi obrigado a trabalhar desde os nove anos para ajudar no sustento da casa.  

                                                           
50 Entrevista concedida à autora em 13/05/2015. 
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 Tais condições, lembra, faziam dele, então estudante de jornalismo, “um 

jovem inconformado com a situação de desigualdade, de injustiça, de violência 

e desrespeito aos direitos humanos”, o que também contribuiu para que 

aceitasse o convite de fazer parte da equipe do CEMI, onde além do periódico 

colaborou dando aulas pelos grupos de alfabetização de adultos. 

Partindo do conceito de hegemonia em Gramsci, “aquela exercida pela 

classe dominante, na época, a burguesia italiana”, segundo Giannotti (2004, 

p.155), para implantar uma outra hegemonia da nova classe, a operária, seria 

necessário uma “forte atividade contra-hegemônica [...] destruir a velha 

hegemonia e construir uma nova”. O que demandaria a criação de um novo 

consenso que, por sua vez, exigiria um grande trabalho de convencimento que, 

no pensamento gramsciano, se associa à consolidação simultânea do poder.  

Neste processo de convencimento e organização, afirma Giannotti 

(2004, p.155) se constitui o papel da comunicação. O autor (2004, p.152), 

lembra que Lênin, em várias ocasiões, escreveu e destacou a importância da 

comunicação para divulgar a ideia da revolução e convencer operários, 

camponeses e soldados da necessidade de derrubar o regime de opressão 

instalado na Rússia.  

Segundo Lênin (apud GIANNOTTI, 2004, p.152), o primeiro passo 

prático para a criação e organização e o elo fundamental “que nos permitirá 

desenvolver, alargar e aumentar incessantemente essa organização deve ser a 

criação de um jornal político para toda a Rússia”. Sem ele, argumentava o líder 

soviético, não seria possível a realização de um trabalho sistemático de 

propaganda e agitação múltipla.  

Para Giannotti (2004, p.156-157), na construção de uma nova 

hegemonia é importante a criação de instrumentos de convencimento e ação, 

que podem ser tanto um programa de rádio ou a criação de um jornal, quanto a 

ocupação de fábricas, prédios urbanos ou terras. Em um movimento 

simultâneo de organizar ações e difundir ideias. No entanto, enfatiza, é claro 

para Gramsci que a hegemonia não se conquista ou consolida apenas por 

meio da comunicação, já que sozinha ela não garante o convencimento e, em 

consequência, o consenso. Giannotti (2004, p.158) afirma que a comunicação 

é apenas “uma das pernas da hegemonia” que para ser alcançada demanda, 
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ao mesmo tempo, a difusão de uma nova visão de mundo e de valores e a 

construção da força para garantir e firmar o novo poder. 

No entanto, relacionando os conceitos de contra hegemonia com as 

práticas no campo comunicacional, entendemos que esta se refere muito mais 

à imprensa alternativa, sindical e partidária de esquerda do que aquela 

elaborada no interior dos movimentos populares e grupos de base eclesiais e 

de trabalhadores, desenvolvida, sobretudo nas décadas de 1970 e 80.  

Depoimentos dos entrevistados para esse estudo dão conta de visões 

diferenciadas neste sentido: a dos intelectuais, profissionais e algumas 

lideranças e das pessoas “comuns” envolvidas em tais experiências de 

comunicação popular. Enquanto os intelectuais acenam para a derrubada de 

governo e tomada de poder, no caso a ditadura militar, rumo ao socialismo, os 

militantes dos movimentos populares estão preocupados em resolver os 

problemas do dia a dia de suas comunidades, bairros; assim como os 

trabalhadores em melhorar suas condições de trabalho e salário.  

 É o que constata o depoimento de Anizio Batista de Oliveira51, 

contemporâneo de Vito Giannotti, militante da Oposição Metalúrgica de São 

Paulo e co-fundador do Centro de Pastoral Vergueiro (CPV): 
Naquela época, os nossos boletins, que iam para as portas de 

fábrica, quase semanalmente, eram mais em termos de lei, de 

direitos do trabalhador. Não tinha nada de política, tomada de 

poder. Isso era mais os clandestinos, o pessoal do PCB que 

tinha a Voz Operária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
51 Entrevista realizada em 10/04/2015. 
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Figura 34 - Boletim Hora Extra, 1978, acervo CPV 

 
 
 Como destaca Waldemar Rossi na entrevista concedida à autora, nos 
boletins que os operários da Oposição Sindical Metalúrgica elaboravam para 
distribuir nas fábricas, posteriormente com o apoio do CPV, “a gente não fazia 
a pregação da luta armada, não havia condição de colocar naquele tempo a 
luta pelo socialismo, uma linguagem que ainda não cabia na agenda”.  
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O conteúdo das publicações, lembra Rossi em seu depoimento, 

priorizava a realidade de exploração do trabalho, depois o papel dos pelegos 

contra a luta e a organização dos trabalhadores, a necessidade de se organizar 

pequenos núcleos clandestinos dentro das fábricas, denunciava a ditadura, o 

arrocho salarial, o fim da estabilidade no emprego, a introdução do FGTS, “saia 

alguma coisa no combate ao capitalismo, em cima daquilo que o trabalhador 

podia entender, era a linguagem possível da época”. 

Além do que, ressalta Waldemar Rossi, “a maioria da classe 

trabalhadora que se formava com a migração era o pessoal que vinha em 

busca de trabalho, de salário, de décimo terceiro, férias, assistência médica”, e 

que se configurava no público dos materiais de comunicação. “Era para isso 

que eles vinham, não estavam imaginando um processo de ruptura com o 

sistema capitalista, nem entendiam a ditadura militar”, garante. 

Enquanto religioso, afirma o ex padre, Carlos Strabelli, co-fundador do 

CEMI, em sua entrevista à autora,  “a gente tinha um horizonte histórico que 

era o socialismo, que se aproximava mais da nossa utopia maior que era o 

Reino de Deus, baseado na igreja de Medellin”. Utopia que, como dizia o 

jornalista Eduardo Galeano, “quanto mais você se aproxima, mais ela fica 

longe, o horizonte que você nunca alcança, mas que te faz caminhar, que te 

faz fazer coisas”.  

Na época, afirma Strabelli, ele e “os amigos de luta” trabalhavam na 

perspectiva de uma sociedade socialista, “com todas as contradições que o 

socialismo trazia na época. Capitalismo absolutamente não, era isso que movia 

a gente”. Preocupação e perspectiva que não aparecem nos depoimentos 

concedidos à autora por lideranças e militantes dos movimentos populares e 

Comunidades Eclesiais de Base que protagonizaram a experiência do Centro 

de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista. Nem tampouco 

nos materiais de comunicação popular, que, em sua maioria, conclamavam 

para a construção do Reino de Deus – de justiça, amor e fraternidade - já na 

terra, configurado na luta por uma nova sociedade.  
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5 Comunicação popular, o cotidiano e a cultura 
 

A base da comunicação popular é fundamentalmente o cotidiano das 

pessoas pertencentes às classes subalternas, a partir do qual se faz a leitura 

da realidade que as cerca, enquanto estratégia de sobrevivência para driblar as 

diversidades do poder. Ao abordar temas locais ou específicos, a comunicação 

popular, segundo Cicilia Peruzzo (1998, p.157), desperta o interesse do seu 

público, por seu conteúdo e personagens terem relação direta com a vida 

concreta das pessoas, “o que leva a incrementar o processo de construção das 

identidades e de cultivo dos valores históricos e culturais”.  

Condizente com sua perspectiva de classe, para Escobar (2012, p.16), o 

trabalhador, sua luta, sua percepção das relações sociais injustas constituem a 

fonte primária fundamental desse modelo comunicacional que se desenvolveu 

nas décadas de 1970 e 80 “pois ele [o trabalhador], a sua organização, a sua 

classe, era o sujeito, o emissor privilegiado da comunicação popular, dirigida 

horizontalmente e em duas vias para seus iguais, tendo na outra ponta ele 

próprio enquanto classe” (ESCOBAR, 2012, p.16). 

Agnes Heller (2000, p.20-21), afirma que a vida cotidiana está no centro 

do acontecer histórico, é a “verdadeira essência da substância social”, porque 

ela é a vida do indivíduo, que é ser particular e genérico ao mesmo tempo. Isto 

porque, segundo a autora, embora suas motivações sejam particulares, o 

indivíduo é genérico na medida em que é produto de suas relações, herdeiro e 

preservador do desenvolvimento humano, da “consciência de nós”.  Citando 

Georg Lukács, ela enfatiza que se trata do “homem inteiro”, que intervém na 

cotidianidade, em um processo de homogeneização, que passa pela completa 

suspensão do particular-individual em direção ao humano-genérico (HELLER, 

2000, p.28). 

É no meio dessa vida cotidiana e sua dialeticidade que se desenvolve a 

comunicação popular, num processo de invenção do cotidiano, que segundo 

Michel de Certeau (1998, p.59-106) se dá graças ao que ele chama de “artes 

do fazer”, “astúcias sutis” e “táticas de resistência” adotadas pelos mais fracos, 

representados pelo “homem ordinário”, o “herói comum” que “é o murmúrio das 

sociedades”.  
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O autor (1998) assegura que “A tática é a arte do fraco [...] determinada 

pela ausência do poder”, que se concretiza em maneiras de fazer, definidas por 

ele como práticas pelas quais os indivíduos se reapropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural, não se deixando 

aprisionar ou se dominar por uma linguagem que pertence a uma sociedade 

estruturada em papeis abstratos. A tática utiliza “as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria 

ali surpresas. Consegue estar onde ninguém está. É astúcia” (CERTEAU, 

1998, p.101). 

Em um dos boletins discutido e definido por participantes da 

Comunidade Santa Luzia, no Jardim Thelma, em São Bernardo do Campo 

(SP), da qual participamos nos anos de 1980, uma frase de rodapé traduzia 

bem esta astúcia sútil e tática de resistência de que fala Certeau: “O mundo 

será melhor quando os pequenos acreditarem nos pequenos”. Ou ainda na 

palavra de ordem proclamada durante a procissão pelas ruas do bairro no dia 

da santa padroeira; “Santa Luzia, abre os olhos do povo”.  
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José Salvador Faro (2011, p.111) lembra que para Michel Certeau as 

pessoas são astutas por si mesmas, pelos mecanismos de sobrevivência que 

se utilizam para “driblar as adversidades do poder, seja ele o simbólico ou o 

Figura 35 – BICA – Boletim Informativo das Comunidades do 
Alvarenga São Bernardo do Campo, 1986, acervo pessoal da 

pesquisadora 
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concreto”, e que “nos assoberba a vida como uma sombra”. Assim, 

reinterpretam o mundo e inventam o cotidiano, “a partir do aguçamento da 

sensibilidade que se transforma em território movediço de gestos, palavras, 

posturas subjetivas, a recusa ao hegemônico”. 

Segundo Faro (2011, p.111) tais manifestações não se dão ao acaso, 

mas são construídas “em torno de experiências incorporadas no contato com o 

real e [...] na sensibilidade que esse mesmo real desperta ou estimula”. E cita 

como exemplos as inúmeras alternativas “indisciplinadas” dos anos de 1970, 

no Brasil, “que se confrontaram com o autoritarismo e em torno das quais criou-

se uma complexa teia de releituras do quadro político”.  

Ao analisar artigo de Jarbas Maciel52 sobre o Sistema Paulo Freire, Rosa 

Maria Dalla Costa (2014) enfatiza a atualidade do pensamento freiriano, após 

51 anos de sua publicação. Como lembra, Freire amplia a visão de 

comunicação da época, baseada nos pensamentos frankfurtiano e 

funcionalista, e traz um conceito que articula as dimensões antropológica e 

social implicadas no processo comunicacional. Assim, tanto a educação como 

a comunicação ganham sentido no contexto cultural em que ocorre, 

fundamentação que passou a predominar principalmente na América Latina a 

partir dos anos de 1980, “a cultura enquanto determinante de sentido social” 

(COSTA, 2014, p.134). 

Tendo como mote “O Homem diante do mundo da natureza e do mundo 

da cultura”, o Sistema Paulo Freire, segundo Maciel (apud COSTA,2014, 

p.134), enfatiza a relação entre educação, cultura e comunicação: 
[...] o homem, dotado de consciência, põe-se a refletir sobre a 
realidade e produz conhecimento, ao comunicá-lo – se relaciona, 
porque é um ser de relações – e educa. Além de conhecer a 
natureza age sobre ela. Ao comunicar aos outros a 
transformação que operou sobre a natureza, faz cultura. 
Portanto, sem comunicação, entre os seres humanos, não há 
cultura, o que leva o autor a afirmar `A comunicação é o sopro 
que dá a vida à cultura`. 

 
Contrapondo-se ao que chama de “visão hegemônica norte-americana” 

de estudar os efeitos dos meios de comunicação de massa sobre o receptor, 
                                                           
52 Trata-se de uma releitura que a autora faz do texto do professor Jarbas Maciel, intitulado “A 
fundamentação teórica do Sistema Paulo Freire”, publicado em 1963, pela Revista de Cultura 
da Universidade de Recife. Sistema que se inicia na alfabetização infantil, segue para a de 
adultos e se insere nos círculos de cultura, culminando na criação do Instituto de Ciências do 
Homem e do Centro de Estudos Internacionais, da Universidade de Recife. 
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Jesús Martín-Barbero (2000, p.154) destaca que “entre estímulo e resposta há 

um espesso espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que 

configura a cultura cotidiana [...] a vida festiva, lúdica, familiar, religiosa”. Ao 

que denomina mediações. Segundo o autor, lograr dimensionar a importância 

dos meios “em si mesmos”, sem considerar “essa bagagem de mundo, da vida, 

da gente, é estar falsificando a vida para que caiba no modelo dos estudos dos 

meios” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p.154). 

Cultura essa, de acordo com Martín-Barbero (2000, p.157), não 

entendida apenas como a sociologia a define, “aquelas atividades, aquelas 

práticas, aqueles produtos que pertencem às belas artes e às belas letras, à 

literatura”. Mas, na concepção antropológica “ligada às suas crenças, aos 

valores que orientam sua vida, à maneira como é expressa sua memória, os 

relatos de sua vida, suas narrações e também a música, atividades como 

bordar, pintar [...] Isso é cultura, seja bom ou mal”. Neste sentido, a cultura se 

impõe como mediação social da comunicação com o popular. 

Para Berger (1996) a questão popular desemboca tanto no campo da 

cultura como da política. Assim, afirma, a mediação da cultura e da política é 

parte do processo de comunicação que, por sua vez, “dá identidade aos 

movimentos sociais e permite a interregulagem dos diversos interesses e, 

então, destes com a sociedade” (BERGER, 1996, p.74).  

 
6 Comunicação popular: movimentos populares  
Segundo Beatriz Dornelles (2007, p.2), as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) deram início, no final dos anos de 1960, na América Latina, ao 

que ela chama de “novo fazer popular [...] formando uma rede de comunicação 

popular”. Comunicação essa produzida a partir da realidade e da discussão de 

problemas da comunidade, de religiosos ou não, que se ampliavam para 

debates sociais e políticos. 

 O processo de comunicação que se dá no interior da CEBs baseia-se no 

método ver-julgar e agir, como já abordamos no capítulo anterior, implantado 

pelo cardeal Joseph Cardijn, fundador da Juventude Operária Católica, a JOC, 

em 1912, na Bélgica. Por meio do qual os participantes levavam, para as 

reuniões e encontros, os problemas da comunidade, do bairro, do trabalho, da 

terra – necessidade de emprego, melhores salários, transporte, educação, 
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creches, saneamento básico, moradia, posse de terra, títulos de prioridade, etc 

(ver);e, à luz da Bíblia, a Palavra de Deus, buscam as causas e as 

consequências desses problemas (julgar) e em um terceiro momento o grupo 

traça uma estratégia de ação (agir) (PUNTEL, 1994, p.232). 

 Neste último estágio do processo, a conscientização ganha seu espaço 

no seio do projeto libertário e a comunicação se expressa numa variedade de 

formas: jornais, em geral mimeografados, murais, cartazes, desenhos, 

audiovisuais, vídeo, música, poesia, relatos, petições a serem encaminhadas 

às autoridades, enfim (PUNTEL, 1994, p.237). 

 Ao desenvolver a conscientização dos seus membros, através de um 

processo participativo de comunicação (ver, julgar e agir), as CEBs dão origem 

a muitos movimentos populares, “que, a longo prazo, terão influência no 

contexto sócio-político” (PUNTEL, 1994, p.239).  

A contribuição das CEBs, na visão de Cicilia Peruzzo (2004a, p.52), se 

dá, sobretudo nos anos de 1970 e 80, período de emergência dos movimentos 

sociais, somando-se a outros grupos ligados à Igreja Católica, mais 

precisamente dos setores identificados à opção preferencial pelos pobres. 

Orientação que a Igreja adota a partir do Concílio Vaticano II, realizado de 1963 

a 1965, e da II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, ocorrida 

em Medellín, na Colômbia, em 1968, e se confirma na Conferência de Puebla, 

no México, em 1979.  

Segundo Eder Sader (1988, p.198), ao acompanhar a história dos 

diversos tipos de organização popular na Grande São Paulo, na década de 

1970, “nos defrontamos quase sempre com a presença da Igreja Católica”. O 

que se dá, como justifica o autor, por meio de: 
[...] sua rede de agentes pastorais e suas estruturas de 
funcionamento; com as matizes discursivas de contestação, 
mescladas nas práticas concretas onde se encontraram; muitas 
vezes até com as mesmas pessoas circulando de um movimento 
para o outro (SADER, 1988, p.198). 
 

Entre esses movimentos, Regina Festa (1986, p.14) destaca o 

Movimento do Custo de Vida que surge, em 1973, na periferia de São Paulo, 

mais precisamente na Zona Sul da cidade, onde proliferavam áreas enormes 

de favelas, ocupadas por subempregados e grande contingente de operários 
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migrantes e suas famílias, em sua maioria, trabalhadores no parque industrial 

do ABC paulista.  

Como afirma a autora (1986, p.14), o movimento tem origem no interior 

das CEBs que integravam os Clubes de Mães da Paróquia de Vila Remo.  A 

decisão das mulheres em escrever uma carta às autoridades reclamando 

contra o custo de vida, resultado da economia desenvolvimentista praticada 

entre 1968 e 1973, período conhecido como “milagre econômico”, e 

denunciando as péssimas condições de moradia, alimentação e saúde, 

repercute nas diversas comunidades de base. O protesto ganha as ruas, 

ocupando “novos espaços de discussão e resistência explícitas” (FESTA, 1986, 

p.14). 

Em 1978, o movimento se torna de massa e se transforma em 

reivindicação de caráter nacional, atingindo quase todos os estados do país. 

Sob a coordenação nacional da Associação das Donas de Casa, através de um 

abaixo-assinado de 1 milhão de assinaturas, operários e militantes políticos 

convocam um ato público na Praça da Sé, centro da capital paulista, que reuniu 

cerca de 20 mil pessoas, apesar da proibição do regime militar às 

manifestações públicas. Por isso, reprimida pela polícia que entrou em 

confronto direto com os manifestantes. Foi a primeira explosão de massa da 

sociedade brasileira depois de 1968 (FESTA, 1986, p.14). 
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Figura 36 – Boletim Movimento do Custo de Vida Região Sudeste, 1978, 
acervo CPV 
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No processo de denúncia, reivindicação, organização e mobilização se 

fazem presentes os materiais de comunicação, conforme ilustração de boletins 

abaixo, que fazem parte do acervo do CPV e guardam a memória dessa e de 

outras lutas populares daquelas décadas. 

 

Figura 37 – Barriga Vazia, Pastoral Operária, Americana (SP), 1984, 
acervo CPV 
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Figura 38 – Boletim da Associação das Donas de Casa de São 
Paulo [s.d], acervo CPV 
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Figura 39 – Pé de Moleque, Informativo da Comissão de 
Organização Nacional de Meninas e Meninos, [s.d], acervo CPV 
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Figura 40 – TUPARI - Boletim do GTME, 1988, acervo CPV 
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Figura 41 – Sucata, informativo dos Movimentos de Transportes da Zona 
Leste, 1984, acervo CPV 
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Figura 42 – Cartaz Romaria da Terra, Ronda Alta (RS), 1986, acervo 
CPV 
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Figura 43 – Cartaz CUT 1º de Maio, [s.d], acervo CPV 
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Figura 44 – Documento dos Favelados sobre Terra, 1982, impresso 
pelo CPV, acervo pessoal da pesquisadora 

 

 
 
 

Figura 45 – Operário em construção, reprodução e impressão do 
CPV, acervo pessoal da pesquisadora 
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Segundo Gonzaga Motta (1987, p.46), pode-se dizer que a comunicação 

popular no movimento social desempenha duas funções: de apoio e de 

potencialização. A primeira refere-se ao auxílio à mobilização e organização, 

atendendo a necessidade do movimento de levar a informação a um maior 

número possível de pessoas, em torno de um determinado problema. A 

segunda diz respeito à necessidade de sensibilizar estas pessoas a 

participarem e interessar-se pela questão, bem como mobilizá-las e motivá-las 

para a organização e uma ação consciente. Lembrando que a comunicação 

nos movimentos populares se dá por diferentes meios que passam por 

conversas, reuniões, assembleias, circulares, cartas, alto-falantes, cartazes, 

panfletos, folhetos, etc (MOTTA, 1987, p.47). 

           Para atender tais necessidades populares é que se criou o CEMI em 

São Miguel Paulista, como conta Carlos Strabelli, na entrevista à autora, “como 

necessidade absoluta para resolver o problema da intercomunicação que se 

colocou com o crescimento vertiginoso das comunidades eclesiais e 

movimentos populares na região, nos anos de 1970 e 80”.  

Os movimentos sociais e populares foram e são objetos de estudos de 

muitos pesquisadores e por isso dispomos de uma gama de conceitos que os 

define, de acordo com a realidade em que se desenvolvem e linhas de 

pensamento acadêmico, que apresentaremos a seguir.  

Embora entendamos que os movimentos desencadeados nos anos de 

1970 e 80, no Brasil, abarquem diversas características identificadas nos 

variados estudos, optamos por nortear nossa pesquisa no conceito 

apresentado por Cicilia Peruzzo, que também vem ao encontro das nossas 

experiências. Para a autora (2004a, p.54), o movimento social popular é àquele 

que nasce a partir de baixo, vinculado às classes populares subalternas, que 

traz conteúdos emancipadores, e se organiza independente de instituições 

públicas e privadas, bem como de sindicatos e partidos políticos, embora possa 

se fortalecer com o apoio destes.  

Segundo Regina Festa (1986, p.11), os movimentos sociais não surgem 

por acaso, sua origem está nas contradições sociais e que “levam parcelas ou 

toda uma população a buscar formas de conquistar ou reconquistar espaços 

democráticos negados pela classe no poder”. 
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São essas contradições, afirma a autora (1986, p.11) que geram 

processos de resistência “em momentos de repressão social, de convergência 

histórica em momentos de acumulação de forças por parte das oposições, ou 

de desarticulação dessas mesmas forças”, quando “as condições internas que 

as geraram encontram-se incapazes de articular uma alternativa histórica”.  

Neste sentido, pode-se dizer que a comunicação popular, desenvolvida, 

sobretudo no referido período, em que vigorava a ditadura militar, integra o 

conjunto dos processos de resistência, a que se refere a autora (1986, p.11). 

Como lembra Peruzzo (2013, p.76), no Brasil sempre existiram 

movimentos sociais de diferentes matizes, sendo que nas últimas décadas, 

desde a era pós-ditadura, eles podem ser agrupados em categorias de acordo 

com os fatores que os motivaram ou orientam sua ação.  

Entre esses, a autora (2013, p.76-77) destaca: os movimentos 

vinculados a melhorias das condições de trabalho e de remuneração; os de 

defesa dos direitos humanos relativos a segmentos sociais, como gênero, raça, 

idade, cor; os voltados a solucionar problemas gerados pelas desigualdades, 

referentes a transporte, terra, moradia, saúde, lazer, meio ambiente, paz, 

contra a violência, defesa dos animais etc; e aqueles de caráter político-

ideológico voltados à luta por participação política, por democracia, mudança 

de regime, enfim. 

Os movimentos sociais representam estruturas novas que podem 

contribuir na formação de “um duplo poder”, afirma a autora. Em suas palavras: 
São criações da sociedade civil, que a vão democratizando, 
exercendo um papel do qual os canais tradicionais de 
representação não estavam dando conta. Além do mais, não 
tiram espaços destes, mas, pelo contrário, podem somar 
esforços com eles. São depositários de experiências da 
democracia direta, surgindo, talvez, para complementar a 
democracia representativa (PERUZZO, 2004a, p.69). 

 
De acordo com Maria da Glória Gohn (2011, p.342), no final da década 

de 1970 e parte dos anos 80, no Brasil e em outros países da América Latina, 

destacaram-se os movimentos sociais populares articulados por grupos de 

oposição às ditaduras militares, sobretudo por movimentos de base cristãos, 

inspirados na Teologia da Libertação. Movimentos que, segundo a autora, 

contribuíram de forma decisiva, “via demandas e pressões organizadas”, na 
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conquista de direitos sociais, inclusive inseridos em forma de leis na 

Constituição Federal de 1988.  

A ideia que se tinha quando se falava de “novos” movimentos sociais”, 

nos eventos acadêmicos, no final da década de 1970, segundo Gohn (2004, 

p.281),é de que se tratava de movimentos sociais populares urbanos, 

vinculados às práticas da ala progressista da Igreja Católica. Denominação, 

como diz a autora, que contrapunha-se aos ditos “já velhos” movimentos, 

“expressos no modelo clássico das sociedades amigos de bairros ou 

associações de moradores”, e com ênfase na questão da autonomia expressa 

nas novas ações. De um lado, em relação ao Estado autoritário e, de outro, às 

práticas populistas e clientelistas presentes nas associações de bairro, 

sindicatos e outras instituições corporativistas (GOHN, 2004, p.282).  
Em sua tese de doutorado, Christa Berger (1996, p.75), destaca que 

entre os pesquisadores das Ciências Sociais que passam a estudar os 

movimentos sociais, a partir da década de 1970, havia uma definição 

considerada consensual. Caracterizados como “novos” e “situados 

privilegiadamente na problemática urbana”, os movimentos sociais eram 

definidos como formas de organização e mobilização, “inscritos como elos 

ativos entre os processos de reprodução social e a esfera política” (1996, p.75).  

Como explica a autora (1996, p.75), os movimentos sociais articulam-se 

tanto nos processos de construção da sociabilidade quanto ao campo político, 

em seus conflitos. Dualidade que pode ser reconhecida, exemplifica, nas lutas 

cotidianas de organizações como a luta das mulheres por creches, que 

propõem alternativas concretas de reorganização da estrutura familiar, em um 

contexto de problemas econômicos, e ao mesmo tempo expõem as mesmas a 

uma prática política. E é nisto, afirma, que consiste o “novo” que diferencia os 

movimentos sociais que surgem a partir da década de 1970 das experiências 

anteriores de mobilização e dos partidos políticos.  

A ênfase na realidade urbana se dá, segundo Berger (1996, p.75) ao 

fato de tais práticas estarem inseridas em um contexto de relações 

estabelecidas pela formação capitalista, portanto, industrial. Dentre as 

diferentes chaves de interpretação que se tem dos movimentos sociais, a 

autora (1996) enfatiza a diferenciação que é feita entre lutas e movimento, 

concluindo que as lutas sociais, por si só, não se constituem em movimento. “É 
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preciso que lutas específicas se articulem às questões mais gerais e dêem 

respostas a elas” (BERGER, 1996, p.75). Para a maioria dos estudiosos, 

afirma, os movimentos sociais inserem-se na perspectiva da luta de classes. 

De modo geral, nos anos de 1970 e início dos 80, segundo Gohn (2004, 

p.282), predominou a análise de cunho marxista dos movimentos sociais. 

Nesta linha, Manuel Castells (2012, p.209-230) os define como alavancas da 

mudança social. Que surgem normalmente de uma crise nas condições de vida 

insuportável à maioria das pessoas e que move uma profunda desconfiança 

em relação às instituições políticas da sociedade. Esses dois aspectos induzem 

às pessoas a tomar seus assuntos nas mãos, “participando em ações coletivas 

diferentes dos canais institucionais prescritos, para defender suas 

reivindicações e, em última instância, mudar os governantes” (tradução nossa). 

Para Maria da Glória Gohn (2011, p.335) movimento social são ações 

sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas 

distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Formas que, 

na ação concreta, podem adotar diferentes estratégias que vão desde a 

simples denúncia, à pressão direta, por meio de marchas, mobilizações, 

concentrações, distúrbios à ordem estabelecida, atos de desobediência civil, e 

até as pressões indiretas.  

Representam forças sociais organizadas que aglutinam as pessoas não 

como “força-tarefa”, mas como “campo de atividades e experimentação social". 

Constituindo e desenvolvendo, segundo ela, o chamado empoderamento de 

atores da sociedade civil organizada e criando identidades para grupos antes 

dispersos e desorganizados (GOHN, 2011, p.336). 

A existência dos movimentos sociais, segundo Berger (1996) decorre de 

uma distribuição desigual de bens produzidos socialmente, a qual “demanda 

um tipo de organização cujo objetivo é reivindicar”. Neste sentido, a cultura dos 

movimentos sociais é a “do conflito e da solidariedade; da carência, da 

escassez, da falta”, sendo essa cultura que “subsidia a possibilidade da reunião 

e a capacidade da rebelião (BERGER, 1996, p.74)”. 

De acordo com Miguel Arroyo (2003, p.37), os movimentos sociais nos 

remetem ao perene da condição humana, ou seja, a terra, o lugar, o trabalho, a 

moradia, a infância, a sobrevivência, a identidade e diversidade de classe, 

idade, raça ou gênero. Eles se alimentam das velhas e tradicionais questões 
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humanas “não respondidas” e retomam as velhas lutas no que se refere aos 

direitos humanos mais elementares “perenes não garantidos pelas novas 

tecnologias, nem pelo instrumental, nem pela sociedade do conhecimento [...] e 

tantas outras promessas da modernidade e do progresso” (ARROYO, 2003, p 

38).  

Assim, afirma o autor (2003), os movimentos sociais “geram um saber e 

um saber-se para fora [...]”. Os sujeitos que deles participam “vão sendo 

munidos de interpretações e de referenciais para entender o mundo lá fora, 

para se entender como coletivo nessa `globalidade´ [...] de saberes, valores, 

estratégias de como enfrenta-lo” (ARROYO, 2003, p 39).   

Para Gohn (2011, p.336), os movimentos sociais são portadores da 

experiência “que não advém de forças congeladas do passado [...] embora este 

tenha importância crucial ao criar uma memória que, quando resgatada, dá 

sentido às lutas do presente”. Mas experiência que se recria, cotidianamente, 

diante das situações adversas que enfrentam. 

Os vários estudiosos fazem ainda uma diferenciação conceitual entre 

movimento social e popular, como abordamos a seguir. Na prática, no contexto 

das comunidades de base, em que atuamos nos anos de 1980, os termos se 

confundiam e se conformavam na palavra “luta”, perpassando por todo tipo de 

manifestações, seja de reivindicação por melhores condições de vida e de 

trabalho, de solidariedade, de protesto, resistência, de gênero, enfim. O que 

pode ser constatado no conteúdo das produções comunicacionais produzidas 

no âmbito dessas comunidades e dos movimentos dos quais seus membros 

atuavam.  

Exemplos disso podem ser vistos em letras de músicas que embalavam 

e ilustravam as reuniões, encontros e celebrações em todo o país, como a que 

destacamos a seguir, de autoria do artista popular Zé Vicente: 
Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a 
libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. 

 
O operário lutando pelo direito de reaver a direção do sindicato. 
O pescador vendo a morte dos seus rios já se levanta contra 
esse desacato. 

 
O seringueiro com sua faca de seringa se libertando das garras 
do seu patrão. A lavadeira, mulher forte e destemida, lava 
sujeira, injustiça e opressão.  
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Posseiro unido que fica na sua terra e desafia a força do invasor. 
Índio poeta que pega a sua vida que canta a vida, a saudade e a 
dor. 

 
É gente humilde, é gente pobre, mas é forte, dizendo a Cristo: 
meu irmão, muito obrigado, pelo caminho que você nos indicou 
prá ser um povo feliz e libertado. 

 
De forma conceitual, segundo Cicilia Peruzzo (2004a, p.44-46), termos 

como movimentos sociais, movimentos populares, movimentos sociais 

urbanos, movimentos coletivos, movimentos sociais populares, entre outros, 

são usados indistintamente, o que talvez expresse sua diversidade e 

heterogeneidade. A autora (2004a) os agrupa em sete categorias:  

A primeira integra os movimentos ligados aos bens de consumo como as 

associações (de moradores, favelados, etc) -; grupos (de mulheres, por 

exemplo); e comissões, que se organizam, em geral, a partir do local de 

moradia, em torno de reivindicações de melhorias (do transporte coletivo, 

coleta de lixo, etc) ou do atendimento de carências nos setores da saúde, 

segurança, educação, enfim. 

Segunda: movimentos envolvidos na questão da terra (Movimento dos 

Sem-Terra – MST, etc) que reivindicam a reforma agrária e acesso à terra 

como meio de produção de bens para a sobrevivência. 

Terceira: movimentos relacionados com as condições gerais de vida 

(preservação do meio ambiente; contra a alta do custo de vida, melhores 

condições de moradia, etc). 

Quarta: movimentos motivados por desigualdades culturais (referentes à 

etnia – como o da cultura negra; feminista). 

Quinta: movimentos dedicados à questão trabalhista (sindicatos, 

oposições sindicais em torno de reivindicações por salário, condições de 

produção, quer nas fábricas, nas fazendas, enfim). 

Sexta: movimentos voltados à defesa dos direitos humanos (contra a 

violação dos direitos da pessoa, contra a impunidade, tais como comissões e 

centros de defesa dos direitos humanos; o próprio Movimento Nacional de 

Defesa dos Direitos Humanos). 

Sétima: movimentos vinculados a problemas específicos voltados a 

determinados segmentos da população, como o Movimento Nacional de 
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Meninos e Meninas de Rua, associações de pais e mestres de escola privadas, 

associações de catadores de lixo (PERUZZO, 2004a, p.44-46). 

Camacho (apud PERUZZO, 2004a, p.46) aponta diferenças entre 

movimentos sociais e movimentos populares, lembrando que há movimentos 

sociais que representam os interesses do povo, bem como há aqueles que 

reúnem setores dominantes do regime capitalista, que não se interessam em 

questionar “de modo absoluto”, nem em “transformar totalmente” as estruturas 

de dominação. Já que, segundo o autor, são beneficiados pela manutenção de 

tais estruturas, [...] interessam-se em questionar fragmentariamente a ordem 

social e propõem reformas parciais” (apud PERUZZO,2004a, p.46), como por 

exemplo os movimentos empresariais e patronais. Como mostram também os 

movimentos sociais recentes convocados por setores da burguesia nacional 

que, longe de proporem uma transformação política e social que beneficie ao 

conjunto da população, se limitam a defender reformas que vão de encontro 

aos seus interesses de classe. 

Neste sentido, Gohn (2004, p.275) situa o movimento popular como uma 

parcela dos movimentos sociais. 

Já, Cicilia Peruzzo (2013, p.75) afirma que há uma diferenciação 

conceitual entre movimento social, “mais amplo”, e movimento popular, “aquele 

orgânico às classes populares [...] subalternas” e que “portam conteúdos 

emancipadores”. Os movimentos sociais populares, lembra a autora (2004a, 

p.54), nascem a partir “de baixo” e se organizam “por fora e independentes” de 

instituições públicas e privadas, assim como dos meios tradicionais de 

participação - sindicatos e os partidos políticos -, “preenchendo um vazio 

deixado por eles enquanto canais institucionalizados” e, ao mesmo tempo 

“abrindo-se à confluência dos interesses da sociedade”. No entanto, como 

enfatiza Eder Sader (apud PERUZZO, 2004a, p.54), “os movimentos sociais 

não substituem os partidos nem podem cancelar as formas de representação 

política [...]”. 

De maneira geral, destaca Peruzzo (2013, p.75), um movimento social 

pressupõe a existência de um processo de organização coletiva e se 

caracteriza pela consistência dos laços, bem como por identidades 

compartilhadas, certa durabilidade e clareza não só no uso de táticas – 

mobilizadoras, comunicativas, civil judiciais etc – mas também nas estratégias, 
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como as que envolvem um projeto amplo de sociedade ou programas para 

determinados setores. 

Neste sentido, protestos, revoltas, motins, por exemplo, em sua 

concepção (PERUZZO, 2013, p.75), não se constituem necessariamente como 

movimento social ou popular, por seu caráter ocasional e temporário. Bem 

como, adverte que não convém confundir com movimento social ou popular às 

organizações não-governamentais, coletivos, associações e grupos, entre 

outras formas organizativas. 

Ainda na linha da diferenciação entre movimento social e popular, 

Rubens Naves (2013, p.550) afirma que os movimentos sociais se 

fundamentam em questões de identidade coletiva, enquanto os movimentos 

populares se caracterizam por um alcance limitado a questões localizadas na 

vida cotidiana da comunidade. O autor lembra que estes últimos ocorreram, a 

partir da década de 1970, no Brasil, principalmente nos bairros mais pobres, 

com o objetivo de cobrar das autoridades providências de natureza diversas 

referentes à distribuição de água, coleta de lixo, à construção e abertura de 

vagas em creches, escola, rede de esgoto etc.  

Para Frei Betto (2000, p.28-29), a diferença entre movimento social e 

popular está em que o primeiro trata-se de um movimento global das entidades 

como as organizações não-governamentais, cooperativas, grupos organizados 

etc, que atuam em torno de demandas específicas. Já, o movimento popular 

congrega e mobiliza o “mundo popular - assalariados, desempregados, 

excluídos e marginalizados”, centrado em uma demanda que pode ser material 

ou simbólica. 

Entre os movimentos populares, o autor (2000, p.29) destaca os de 

conquista de direitos: humanos, mulheres, negros, entre outros; de resistência, 

a partir de uma área ameaçada de despejo, por exemplo, ou um centro de 

saúde a ser fechado; de solidariedade aos trabalhadores sem terra ou ao Timor 

Leste; e de protesto como aqueles contra a empresa, o presidente ou ainda em 

defesa do meio ambiente. Lembrando que a característica fundamental de um 

movimento popular é estar aberto a uma perspectiva estratégica com vistas à 

mudança social. 

Neste estudo, adotamos o termo movimentos populares para nos referir 

às lutas organizadas das décadas de 1970 e 80, a partir dos quais a 
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comunicação popular se desenvolve, no Brasil. Em um processo de construção 

da história e da memória das lutas dos trabalhadores, como canal de 

divulgação das ações, reflexão, organização, mobilização e documentação das 

ações sociais. 

 
  7 Comunicação popular e a questão da participação  
 

Segundo Cicilia Peruzzo (2008, p.368), uma das características 

essenciais da comunicação popular, que tem sua origem nos movimentos 

populares dos anos de 1970 e 1980, é a questão participativa voltada para a 

mudança social. Participação que pode significar desde o mero “assistir” até o 

pleno ”tomar parte ativamente” (PERUZZO, 2004a, p.73). 

De acordo com Juan Diaz Bordenave (1983, p.30-33) há vários níveis e 

graus de participação em um grupo ou organização, que determinam o controle 

dos membros sobre as decisões, bem como a importância das decisões, a cuja 

elaboração têm acesso. O menor é o da informação, quando os dirigentes 

informam as decisões tomadas. Um mais avançado é aquele em que os 

envolvidos elaboram medidas, a serem aceitas ou rejeitadas pelos dirigentes.  

Em um degrau acima está a “co-gestão”, na qual a administração da 

organização é compartilhada “mediante mecanismos de co-decisão e 

colegialidade” (DIAZ BORDENAVE, 1983, p.32), e os administrados exercem 

influência direta na eleição de um plano de ação e na tomada de decisões. 

Outro grau da participação, segundo o autor (1983, p.32), é a delegação, 

pela qual os administrados têm autonomia em campos antes reservados aos 

administradores. Mas é a autogestão, o seu grau mais elevado, no qual o grupo 

“determina seus objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles 

pertinentes, sem referência a uma autoridade externa” (DIAZ BORDENAVE, 

1983, p.33).  

A participação, destaca Diaz Bordenave (1983, p.16), tem duas bases 

que se complementam: a afetiva, quando a pessoa participa porque sente 

prazer em fazer coisas com outros, e a instrumental, porque “é mais eficaz e 

eficiente que fazê-las sozinhos”. Bases que devem se equilibrar para não torná-

la puramente “consumatória”, quando as pessoas não priorizam a obtenção de 

resultados, ou ser usada apenas como instrumento para atingir objetivos. Do 
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ponto de vista dos setores progressistas, a participação viabiliza “o crescimento 

da consciência crítica, fortalece seu poder de reivindicação e a prepara para 

adquirir mais poder na sociedade” (DIAZ BORDENAVE 1983, p.12). 

Cicilia Peruzzo (2004a, p.73), lembra que a questão da participação 

esbarra na própria experiência histórica dos povos latino-americanos, incluindo 

o brasileiro, que não têm tradição nesse sentido. Condição que aliada à 

reprodução de valores autoritários e à falta de conscientização política, entre 

outros fatores, dificulta a concretização de um grau de participação mais 

elevado das pessoas em quaisquer setores da vida nacional. “Nossas tradições 

e nossos costumes apontam mais para o autoritarismo e a delegação de poder 

do que para o assumir o controle e a co-responsabilidade na solução dos 

problemas” (PERUZZO, 2004a, p.74). 

 A participação “não é dada, é criada. Não é dádiva, é reivindicação. Não 

é concessão, é sobrevivência [...] precisa ser construída, forçada, refeita e 

recriada”, de acordo com Pedro Demo (apud Peruzzo, 2004a, p.75). Neste 

processo, lembra a autora (2004a, p.75), destaca-se a formação e a prática dos 

movimentos populares, que surgem das bases, que são independentes da 

estrutura de poder do Estado, abrindo espaço para a democratização da 

sociedade. 

 A partir das abordagens conceituais em torno desse tema, Peruzzo 

(2004a, p.78) engloba a participação popular em três diferentes modalidades: a 

passiva, a controlada e a participação-poder, lembrando que uma não exclui a 

outra e nem obedecem necessariamente a uma ordem cronológica, por que se 

concretizam dialeticamente. 

 Na primeira modalidade, explica Cicilia Peruzzo (2004a, p.p.78-79), a 

pessoa delega poder a outros, assumindo uma posição de submissão e 

conformismo e favorecendo a imposição das decisões de cima para baixo.  Já, 

a participação controlada pode ser detectada na relação com o poder público e 

mesmo com as lideranças das organizações, marcada pela manipulação e 

controle de poder em detrimento do conjunto da população. A terceira 

modalidade se baseia em processos que favorecem “a participação 

democrática, ativa e autônoma, propiciando [...] o crescimento das pessoas ou 

das organizações coletivas enquanto sujeito” (PERUZZO, 2004a, p.81). 

A participação-poder, em suas palavras: 
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[...] não é passiva nem manipulada, apesar de por vezes ser 
limitada, no sentido de não atingir todas as instâncias da 
estrutura política ou não abarcar todas as decisões. O exercício 
do poder é partilhado. (PERUZZO, 2004a, p.81). 

 
 São expressões do poder-participação a co-gestão e a autogestão. A co-

gestão, segundo Peruzzo (2004, p.82), é entendida como co-participação ativa 

no gerenciamento de uma instituição, associação sem fim lucrativo, empresa, 

ou órgão público, mas com limitações no acesso ao poder e à sua partilha. 

Embora o poder seja descentralizado, as decisões centrais permanecem nas 

mãos das cúpulas, sem alterar a estrutura central do mesmo.  

    Já, a autogestão é resultado da participação direta da população nas 

associações e nos órgãos do poder ou dos trabalhadores nas empresas, no  

que se refere à tomada de decisões. Trata-se da estrutura básica da sociedade 

socialista, na qual a tomada das decisões fundamentais está nas mãos das 

assembleias organizadas, conselhos de auto-gestão, com membros escolhidos 

livremente “responsáveis por seu eleitorado, demissíveis, sujeitos à rotatividade 

e sem privilégios materiais” (PERUZZO, 2004a, p.84). Exemplo desse tipo de 

experiência no Brasil, lembra Peruzzo (2004a, p.110), foram os quilombos, 

como o do Palmares, no século XVII, que durou de 1601 a 1694. 

      Embora haja críticas entre os entrevistados para esse estudo no que se 

refere à participação dos envolvidos na gestão, sobretudo no caso do CEMI, há 

unanimidade entre eles em reafirmar o propósito dos seus fundadores na 

formação da consciência crítica e compromisso dos militantes com a 

transformação social e no fazer comunicativo.  

Neste sentido, apesar de criticar a forma como a coordenação do CEMI 

centralizava as decisões, sob as orientações do bispo, em seu depoimento, 

Roberto de Oliveira, por exemplo, destaca como positiva a existência de grupos 

de comunicação nas paróquias e nas comunidades, “que era bom e fruto desse 

trabalho”. 

Exemplo de participação popular na elaboração e na gestão de projeto 

foi a experiência da rádio do povo na Vila Nossa Senhora Aparecida, inserida 

região episcopal de São Miguel, que detalharemos mais adiante. 

No contexto da comunicação popular, podemos dizer que a participação 

se expressa, como define Diaz Bordenave (1983), em seu caráter de processo 

coletivo transformador “às vezes contestatório”, no qual “os setores 
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marginalizados se incorporam à vida social por direito próprio [...] conquistando 

uma presença ativa e decisória nos processos de produção, distribuição, 

consumo, vida política e criação cultural” (DIAZ BORDENAVE, 1983, p.20). 

   De modo geral, as experiências de comunicação popular, segundo 

Washington Uranga (1989, p.120), representam espaços onde “efetivamente o 

povo, setores dominados, através de uma genuína participação, consegue 

explicitar parte de seu projeto utópico”. Neste modelo comunicacional, a 

produção da mensagem “corre por conta dos próprios grupos, das 

comunidades, dos sindicatos e organizações de base” por meio de uma 

linguagem própria diferente do estilo e formato comercial (URANGA, 1989, 

p.120). 

Na comunicação popular a elaboração da mensagem se dá “a partir e 

como parte da mesma prática”, vinculada diretamente “com o real, com o 

histórico-político”. Neste sentido, destaca Uranga (1989):  
O produto cultural que surge com a prática da comunicação 
popular reúne, junto aos elementos do projeto utópico de 
sociedade, claras referências à história do povo elaborada pelo 
mesmo grupo e as mediações políticas são submetidas à 
comunidade. O grupo é quem cumpre a função de mediador 
entre a utopia e o dinamismo político (URANGA, 1989, p.123). 

  
Referindo-se às diversas formas de comunicação promovidas e 

incentivadas pelo CEMI junto às comunidades e movimentos populares – 

jornais, cartilhas, música, audiovisuais, teatro, rádio, etc – a nossa entrevistada 

Angelina Aparecida dos Reis Camilo53 assegura que na época em que ainda se 

vivia sob o regime militar, o centro de São Miguel deu condições ao povo de 

“gritar, falar, fazer... mesmo àqueles que não tinham consciência política”. 

No seu processo de constituição, os movimentos populares, lembra 

Cicilia Peruzzo (2004b, p.2), descobriram a necessidade de se apropriarem das 

técnicas de produção jornalística, radiofônica, estratégias de relacionamento 

público etc. Bem como da utilização da comunicação – desde as formas 

grupais e individuais até os meios tecnológicos – “como uma necessidade, ou 

seja, como canais importantes para se comunicarem entre si e com seus 

públicos”, na perspectiva de se fortalecer e realizar os objetivos propostos 

(PERUZZO, 2004b,p.2 ). 

                                                           
53Entrevista realizada em 18/03/2015. 
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Entre as principais características desse processo comunicacional, que 

se dá no interior dos movimentos populares, Peruzzo (2004b, p.3) destaca a 

opção política de colocar os meios de comunicação a serviço dos interesses 

populares; a transmissão de conteúdos a partir de novas fontes de informações 

- do cidadão comum e de suas organizações comunitárias -; a comunicação é 

mais que meios e mensagens, “pois se realiza como parte de uma dinâmica de 

organização e mobilização social”.  

Além disso, tal processo “está imbuído de uma proposta de 

transformação social e, ao mesmo tempo, de construção de uma sociedade 

mais justa”; abrindo possibilidade para a participação ativa do cidadão comum 

“como protagonista do processo” (PERUZZO, 2004b, p.3).       

Trata-se de uma outra comunicação, por envolver diversos setores das 

classes subalternas - moradores de uma determinada localidade desassistidos 

em seus direitos básicos à educação, saúde, transporte, moradia, segurança 

etc.; trabalhadores urbanos e do campo; mulheres; homossexuais; defensores 

da ecologia; negros; cidadãos sem terra interessados em produzir meios à sua 

própria subsistência etc (PERUZZO, 2004b, p.3). 

Comunicação essa que, segundo a autora (2004b), não chega a ser uma 

força predominante, mas que desempenha papel importante para a 

“democratização da informação e da cidadania”, tanto no que se refere à 

ampliação do número de canais de informação e inclusão de novos emissores, 

como no fato de se constituir em um processo educativo, “não só pelos 

conteúdos emitidos, mas pelo envolvimento direto das pessoas no quefazer 

comunicacional e nos próprios movimentos populares” (PERUZZO, 2004b, 

p.3). 

Nessa linha, embora considere a importância da comunicação que se 

desenvolveu no âmbito das comunidades e movimentos, nos anos de 1970 e 

80, Aldo Escobar54 afirma em seu depoimento à autora que ela não foi 

determinante para as mudanças político-sociais que se deram no período.  No 

seu entender, a comunicação de modo geral nunca é determinante, “ela 

difunde as coisas”. Naquele momento histórico, avalia, ela serviu para o 

                                                           
54 Entrevista concedida em 18/02/2015. 
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movimento organizado se comunicar com todas as outras manifestações. “Mas 

o que mudou a situação foi o movimento social organizado”, garante. 

A prática de participação na produção de bens culturais populares, como 

afirma Uranga (1989, p.124), se traduz como “experiência libertadora do 

discurso dominante”. Neste sentido, na comunicação popular, os setores 

marginalizados da sociedade “se auto-reconhecem como protagonistas, 

descobrem suas capacidades e aptidões e desenvolvem outras 

potencialidades” (URANGA, 1989, p.125). Em sua palavras: 
Compartilhar a elaboração de mensagens que são dirigidas ao 
conjunto social exige na comunicação popular um 
desenvolvimento peculiar da coerência de grupo, uma maior 
integração entre seus membros que atravessa em muitos casos 
o processo do debate, a confrontação e a dissidência não 
sempre com resultados vitoriosos, mas que ajuda no 
crescimento pessoal e comunitário e se converte em escola de 
participação (URANGA, 1989, p.126). 

 
O autor (1989) enfatiza ainda a importância que a comunicação 

participativa exerce no sentido político global, enquanto elemento, “gerador da 

consciência crítica, reassegurado constantemente para não perder de vista o 

horizonte da utopia” (URANGA, 1989, p.126).  

         Utopia, que no interior das comunidades de base se configurava como o 

projeto do Reino de Deus, a nova sociedade, a sociedade justa, fraterna e 

igualitária, buscada e cantada, como nos versos que se seguem, de autoria de 

Vera Lúcia Nascimento: 
Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo 
mar. E neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão 
cantar. 

 
Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai 
ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio, o mulato, o 
branco e todos vão comer no mesmo prato. 

 
Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado serão juízes deste 
mundo de pecado. Na nova terra, o forte, o grande e o 
prepotente irão chorar e até ranger os dentes. 

 
Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações 
nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, nas 
decisões ela irá participar. 

 
Simpson Grinberg (1987, p.19) destaca como características definidoras 

do alternativo o controle e a propriedade coletivos do meio, assim como a 



206 
 

confluência do princípio de participação tanto na eleição dos temas como na 

elaboração das mensagens, além do conteúdo “claramente aberto e 

antiautoritário”, a ambivalência dos papeis emissor-receptor e a 

multidirecionalidade das mensagens. O que, segundo ele, seria uma alternativa 

popular por excelência, por conjugar tais “elementos democratizadores” da 

comunicação (SIMPSON GRINBERG, 1987, p.25). 

Apesar da democracia se fazer presente em muitos movimentos 

populares, segundo Cicilia Peruzzo (2004a, p.126) ela não está assegurada 

necessariamente no que se refere à elaboração da comunicação. Neste 

processo, como afirma Maria Cristina da Mata (apud PERUZZO, 2004a, p.126), 

aparece a falta de participação, desagregação e até convicção dos envolvidos 

“de serem incapazes frente `aos que sabem`”, além da possibilidade do 

exercício de “autoritarismo ou dirigismo dos mediadores, sua falta de coerência 

com opção assumida”. 

Visão compartilhada também por Uranga (1989, p.123) que chama a 

atenção para os deslumbramentos e paixões precoces que se possa ter em 

relação às experiências deste tipo de comunicação que não são isentas de 

ambiguidades e contradições. Como podemos constatar no decorrer desse 

trabalho, a partir dos depoimentos dos entrevistados que protagonizaram as 

experiências do CPV e, sobretudo do CEMI. Principalmente no que se refere às 

críticas feitas a não participação efetiva dos envolvidos leigos na direção e 

gestão do CEMI, apontada como uma das causas para o encerramento de 

suas atividades e o consequente desmonte de seu acervo. 

   É importante ressaltar também, como afirma Mario Kaplún (1987, p.69), 

que assim como a chamada comunicação de massa, a comunicação 

participativa não é imune à ideologização pelo fato de “emanar do povo”. “Nem 

toda comunicação gerada pelas classes populares responde aos verdadeiros 

interesses das mesmas”. Para o autor há que se colocar numa atitude crítica 

também diante das mensagens populares, dado que “muitas veiculam 

conteúdos desmobilizadores que contribuem para manter o dominado em sua 

condição de tal” (KAPLÚN, 1987, p.69). 

Embora nossa pesquisa documental não tenha constatado tal 

discrepância nos materiais acessados. Ao contrário, enfatizam a necessidade e 

a importância da participação, da luta pela garantia dos direitos, inclusive o de 
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reivindicar e tomar decisões nos rumos políticos do país. O que não 

necessariamente se efetiva quando se trata da igreja institucional. 

Cicilia Peruzzo (2010) chama a atenção também para o fato de que, 

embora os conteúdos reflitam a visão de mundo de segmentos organizados 

das classes subalternas, nem sempre os meios de comunicação que se 

autodenominam populares ou comunitários “realizam o potencial mobilizador e 

comunitarista”, característico desse modelo de comunicação (PERUZZO, 2010, 

p.232). Nesta perspectiva, a participação dos envolvidos no processo 

comunicacional, como já apontou a autora (2008, p.368), é ponto chave para 

compreender o fenômeno da comunicação popular e comunitária. Como 

explica: 
A participação popular na comunicação comunitária pode 
significar, numa gradação crescente: o simples envolvimento das 
pessoas, geralmente ocasional, no nível das mensagens, ou 
seja, dando entrevistas, avisos, depoimentos e sugestões ou 
cantando [...]; elaborar matérias (notícias, poesias, desenhos); 
compartilhar a produção global do jornalzinho, do programa de 
rádio, etc.; tomar parte na definição da linha política, do 
conteúdo, do planejamento, da edição, do manejo de 
equipamentos. Compartir o processo de gestão da instituição 
comunicacional como um todo (PERUZZO, 2004a, p.143). 

 
A partir da nossa experiência no campo da comunicação popular, 

acreditamos que a ativa e plena participação dos envolvidos é também uma 

utopia. Aquele desejo, que como define o jornalista Eduardo Galeano, já citado 

por nós, nos move e direciona, mas que está sempre no horizonte, sempre a 

ser alcançado, por isso não impossível.  Assim, a participação é um exercício 

contínuo, por meio do qual as pessoas se conscientizam, se descobrem, se 

posicionam e decidem. No entanto, entendemos que a participação dos setores 

e pessoas envolvidas, em seus diferentes níveis, é também determinante entre 

os fatores que contribuem para o êxito ou fracasso das várias experiências 

comunicacionais, quer nas décadas de 1970 e 80, período de nosso estudo, ou 

nos dias atuais.  

Porque, como diz Cicilia Peruzzo (2004a, p.143), não basta “dar voz e 

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

expressões e práticas propaladas e até assumidas no âmbito da comunicação 

popular, sobretudo nas décadas de 1970 e 80. A participação, como já vimos, 

implica em compartilhar o poder, não acabar com ele, já que é necessário para 



208 
 

a organização, mas “pela participação, democratizá-lo” (PERUZZO, 2004a, 

p.147). Desafio que continua ainda hoje. 
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CAPÍTULO III - CENTROS DE DOCUMENTAÇÃO: LUGARES DE MEMÓRIA. 
A QUEM INTERESSA OS ACERVOS? 
 

A memória da luta dos trabalhadores deve ser resgatada, 

preservada e difundida. A memória é a arma essencial na 

superação de todas as formas de exploração (ESCOBAR, 

2012, p.13). 

 

As décadas de 1970 e 80 foram marcadas pela emergência de 

movimentos populares diversos que se constituíram em importantes dimensões 

históricas de luta de resistência à ditadura militar e de redemocratização do 

Brasil. Nas palavras de Eder Sader (1988): 
Foram assim redescobertos movimentos sociais desde sua 
gestão no curso da década de 70. Eles foram vistos, então, 
pelas suas linguagens, pelos lugares de onde se manifestavam, 
pelos valores que professavam, como indicadores da 
emergência de novas identidades coletivas. [...] O impacto dos 
movimentos sociais em 1978 levou a uma revalorização de 
práticas sociais presentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas 
modalidades dominantes de sua representação (SADER, 1988, 
p.26-27). 

  
Neste contexto, surgiram e se consolidaram os centros de 

documentação e comunicação popular, tais como o Centro de Pastoral 

Vergueiro (CPV), posteriormente denominado Centro de Documentação e 

Pesquisa Vergueiro, e o Centro de Comunicação e Educação Popular de São 

Miguel Paulista (CEMI), como forma de potencializar e fortalecer as ações 

desses movimentos e comunidades eclesiais. Com bases em três pilares: 

conscientização, comunicação e organização popular (COMO SE, 1978, p.1, 

tradução nossa). 

 Os centros, segundo Heloísa Cruz (2013, p.9), configuraram-se em uma 

“rede articulada e dinâmica”, que mais do que apoio e assessoria, deve ser 

pensada como “dimensão ativa das formas de organização e luta daqueles 

sujeitos sociais”. Por isso a necessidade de serem analisados como formações 

culturais, espaços constitutivos do “fazer-se histórico daqueles movimentos” 

(CRUZ, 2013, p.10,16). 

Nesta perspectiva, segundo Cicilia Peruzzo (2004a, p.157), ao 

documentar decisões e fatos referentes aos processos de organização e de 
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lutas dos movimentos, a comunicação popular – que se desenvolveu 

concomitantemente aos centros e por eles promovida, entre outros atores, - 

contribuiu para registrar a história dos segmentos subalternos, e, por 

conseguinte sua memória.  

O CPV, por exemplo, como afirma Aldo Escobar (2012, p.1) não foi mero 

depositário de documentos impressos e audiovisuais, “mas um centro de 

difusão da memória viva”. Enquanto “agente no processo de registro das ações 

dos movimentos sociais, tendo como principais ferramentas a documentação e 

a comunicação populares” (ESCOBAR, 2012, p.1). Assim, contribuindo com a 

circulação horizontal da informação produzida pelos trabalhadores e para os 

próprios trabalhadores.  

 Por meio dos centros de documentação, história e memória se 

confundem e se complementam. Como lembra Aldo Escobar (2012, p.13), o 

movimento dos trabalhadores produz a comunicação em sua luta cotidiana, 

“que registra suas reflexões, análises, propostas, convocatórias, ações 

pedagógicas, de mobilização e organização, avaliações, relatórios, notícias, 

denúncias, derrotas, conquistas etc”. Material que é ao mesmo tempo um 

documento da sua ação e a sua memória, “[...] não há consciência sem 

memória, [...] não há memória sem a arte da luta da classe”.  
São jornais, boletins, panfletos, folhetos, convites para festas, 
reuniões, simples „mosquitinhos‟, enfim, uma gama de impressos 
de conteúdo breve, factual, denunciativos, tratados como 
efêmeros e sem importância, produzidos com pouca técnica 
gráfica e audiovisual, formam um conjunto em proporção, 
quantidade e representatividade de luta, em uma época, que se 
tornam subsídio e referência para a reconstituição histórica 
(ESCOBAR, 2012, p.14). 

 
O autor (2012, p.13) enfatiza que a memória da luta dos trabalhadores 

deve ser resgatada, preservada e difundida, porque “é arma essencial na 

superação de todas as formas de exploração”. Referindo-se aos acervos do 

CPV, alerta para a necessidade de se preservar e difundir “essa ação política 

documentada [...] a memória histórica da luta contra o capital, de grande valor 

para as ações atuais e futuras” (ESCOBAR, 2012, p.13). 

A preocupação com a preservação da memória e a história das lutas 

populares também é enfatizada na ata de fundação do CEMI, de 15 de maio de 

1983. No documento, segundo Regina Tavares de Menezes (2007, p.42-43), 
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um dos objetivos do centro era ser um local que preservasse e divulgasse a 

memória e a história de toda a produção criada pelos movimentos.  

 No entanto, não obstante a importância dos acervos do CPV e do que 

restou do CEMI, a falta de financiamento e interesse para a preservação e 

digitalização dos originais é uma ameaça iminente de dimensões históricas e 

científicas. Pois o que está em risco não são somente os documentos, mas a 

própria memória das lutas populares e dos trabalhadores, naquele período, a 

história protagonizada, contada e elaborada pelos seus sujeitos, através de 

meios próprios de comunicação. Tais acervos se configuram em memória viva 

dessas lutas, bem como da própria comunicação que se desenvolveu a partir 

delas. 

 O que abrigam esses acervos? Qual sua importância histórica? Quais 

têm sido os esforços empreendidos para sua preservação e quais as 

perspectivas? A que se deve a falta de interesse tanto do poder público, como 

dos movimentos sindicais e populares organizados e da própria Igreja em 

preservar a memória dessas lutas que marcaram momentos decisivos de 

participação popular nos rumos políticos e sociais do país? Questões que 

abordaremos neste capítulo. 

 
1. O que se entende por memória? 
Tanto os centros de documentação, tais como o CPV e o CEMI, como a 

própria comunicação elaborada no âmbito dos movimentos e comunidades 

eclesiais, tiveram, como já apontamos, importante papel na construção da 

história e preservação da memória das lutas populares e dos trabalhadores, 

nos anos de 1970 e 80. 

Lembrando-se que tais lutas se deram no contexto de distensão da 

ditadura militar, podemos afirmar a contribuição dos centros e da comunicação 

popular no próprio processo de redemocratização do país, assim como na 

formação de uma nova identidade política e social, marcada pelo direito de 

reivindicar direitos, de participação política e de expressão, sobretudo por 

meios próprios de comunicação. 

O que se entende por história e memória?  

Para Jaques Le Goff ([1924], 1990, p.21) a relação entre memória e 

história está no fato de ambas possuírem duplo significado, a história: 
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experiência coletiva dos homens (história-realidade) e elaboração intelectual 

sobre ela (história-estudo desta realidade). A memória: registro e 

armazenamento, mas também evocação do que foi registrado e armazenado 

(LE GOFF, [1924], 2008, p.429). 

A diferença entre a história e a memória para Maurice Halbwachs (1990, 

p.81-82) é o fato de a história se prender a calendários e fatos, sendo o seu 

tempo, portanto, homogêneo. A essa o autor (1990) chama de história 

escrita, diferente da história vivida que, como afirma, se relaciona com a 

memória coletiva. Portanto, Halbwachs (1990, p.67-71) assegura que é na 

história vivida que se constrói a memória, a lembrança é “uma reconstrução do 

passado com a ajuda de dados emprestados do presente”. 

Assim sendo, entendemos que a memória preservada pelos centros de 

documentação é a organização sistemática da história enquanto experiência 

coletiva dos movimentos populares e sindicais e comunidades, vivida por seus 

participantes, naquele período. 

Para Lucilia de Almeida Neves (2000, p.113), memória e história são 

processos sociais, enquanto construções dos próprios homens [e mulheres], 

com bases nas experiências individuais e coletivas “inscritas nos quadros da 

vida em sociedade”.  Assim, “a memória, como substrato da identidade, refere-

se aos comportamentos e às mentalidades coletivas”, na medida em que o ato 

de relembrar individual “encontra-se relacionado à inserção histórica de cada 

indivíduo” (NEVES, 2000, p.113). 

Nesse sentido, afirma a autora (2000, p.111), podem-se estabelecer 

duas formas de relação da história com a memória. Em suas palavras, na 

primeira: 
A história pode ser identificada como alimento da memória e, 
simultaneamente, a memória pode ser tomada como uma das 
fontes de informação para a construção do saber histórico. Na 
segunda, a História assume uma dimensão específica de cultura 
erudita, voltada para produção de evidências e, portanto, 
assume uma função destrutiva da memória espontânea. No 
primeiro caso, pode-se inferir que a História, por ser fertilizadora 
da memória, acaba por contribuir para que a sociedade 
encontre, através da própria História, subsídios necessários ao 
processo inerente ao ser humano de busca de identidade. Trata-
se, neste caso, das chamadas identidades sociais dos mais 
variados matizes e tipos: nacionais, raciais, familiares, religiosas, 
partidárias, culturais, ideológicas. Nesta dinâmica interrelacional, 
a História acaba por adquirir uma dimensão pluralista, que 
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reconhece o homem como um sujeito duplamente ativo: 
construtor do próprio processo histórico e do saber crítico sobre 
a dinâmica da história (NEVES, 2000, p.111). 
 

Os termos memória e história estão longe de ser sinônimos, segundo 

Pierre Nora (1993, p.9). A memória, afirma, é a vida, “sempre carregadas por 

grupos vivos”, portanto em permanente evolução, “aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, [...] vulnerável a todos os usos e manipulações” 

(NORA, 1993, p.9). Já, a história, diz, é a reconstrução sempre problemática e 

incompleta do que não existe mais. O autor (1993, p.9) traça um paralelo entre 

uma e outra: 
A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no 
eterno presente; a história, uma representação do passado. 
Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a 
detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, 
telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, 
sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou 
projeções. A história, porque operação intelectual e laicizante, 
demanda análise e discurso crítico. A memória instala a 
lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna sempre 
prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une […] há 
tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por 
natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e 
individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e a 
ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A história 
só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às 
relações das coisas. A memória é um absoluto e a história só 
conhece o relativo. (NORA, 1993, p.9) 

 

Michael Pollak (1992, p.201-202) define memória como um fenômeno 

construído de forma coletiva “submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes”. Entre os elementos que constituem a memória, 

individual ou coletiva, o autor (1992, p.203) aponta os acontecimentos vividos 

pessoalmente ou pelo grupo ou pela coletividade, dos quais o indivíduo 

pertence; pessoas ou personagens; e os lugares. Critérios que caracterizam a 

memória como seletiva, porque nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado 

(POLLAK, 1992, p.203). 

Outra característica da memória, destaca Pollak (1992, p.204), é que ela 

é, em parte, herdada, pois não se refere somente à vida física da pessoa, já 

que “sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em 

que está sendo expressa”. Assim sendo, “as preocupações do momento 

constituem um elemento de estruturação da memória” (POLLAK, 1992, p.204).  
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Quando se trata de memória herdada, segundo o autor (1992, p.204), há 

uma ligação “fenomenológica” estreita entre a memória e a identidade, esta 

tomada no seu sentido “mais superficial [...] da imagem de si, para si e para os 

outros”. Pode-se dizer, afirma, que a memória, tanto individual como coletiva, é 

um elemento constituinte do sentimento de identidade, “na medida em que ela 

é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e 

de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” 

(POLLAK, 1992, p.204). 

Para Maurice Halbwachs (1990, p.53), há duas formas de se organizar 

as lembranças, ora em torno de uma pessoa definida, referindo-se à memória 

individual; ora no interior de uma sociedade grande ou pequena, a memória 

coletiva. O autor (1990) sublinha que embora a memória pareça ser um 

fenômeno individual, ela deve ser entendida como um fenômeno coletivo e 

social. Neste sentido, a memória coletiva envolve as individuais, “mas não se 

confunde com elas”.  

A tarefa de coletar e preservar os materiais de comunicação produzidos 

no interior dos movimentos populares e operários, nos anos de 1970 e 80, foi 

assumida pelos centros de documentação, que, segundo Luiz Roberto Alves 

(1986, p.144), surgiram pela motivação das bases “em construir uma memória 

e usá-la para a reflexão, para o processo de conscientização”. Com o apoio de 

setores progressistas da Igreja, a participação de intelectuais de esquerda, 

líderes sindicais e populares, educadores, estudantes, jornalistas, os centros 

passaram a ser “lugares de memória”, termo forjado pelo historiador francês 

Pierre Nora (1993, p.21).  

O autor (1993, p.21-22) define lugares de memória em um tríplice 

sentido: material, simbólico e funcional, aspectos que coexistem 

simultaneamente.  São lugares materiais por seu conteúdo demográfico, onde 

a memória social se fixa e pode ser apreendida pelos sentidos. São funcionais 

porque garantem, ao mesmo tempo, “a cristalização da lembrança e sua 

transmissão”, têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas. São 

simbólicos porque se caracterizam por acontecimentos ou experiências vividos 

por grupos, onde a memória coletiva (identidade) se expressa e revela. Assim 

sendo, destaca o autor (1993, p.21), um depósito de arquivos, por exemplo, só 

é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. 
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Ainda de acordo com Nora (1993, p.13), os lugares de memória nascem 

e vivem do sentimento “que não há memória espontânea”, por isso é preciso 

criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, registrar atas, enfim, 

por não serem operações naturais. Os arquivos como os museus, cemitérios, 

monumentos, santuários, associações, “são os marcos testemunhas de uma 

outra era, das ilusões de eternidade” (NORA, 1993, p.13). 

Os lugares de memória são constituídos em “um jogo da memória e da 

história, uma interação dos dois fatores que leva à sua sobredeterminação 

recíproca” – jogo que supõe a “vontade de memória”, uma “intenção de 

memória” (NORA, 1993: 22), para que não se limitem a “lugares de história”. 

Nas palavras do autor (1993, p.22), lugares de memória são: 

   [...] mixtos, híbridos e mutantes, intimamente enlaçados de vida   
e de morte, de tempo e de eternidade; numa espiral do coletivo e 
do indivíduo, do prosaico e do sagrado, do imóvel e do móvel [...] 
a razão fundamental de ser de um lugar de memória é parar o 
tempo, é bloquear o trabalho de esquecimento, fixar um estado 
de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial [...] os 
lugares de memória só vivem de sua aptidão para a 
metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e no 
silvado imprevisível de suas ramificações” (NORA, 1993, p.22). 

 

Ao recuperar o vivido, afirma Lídia Cavalcante (2004, p.53), é à memória 

que a sociedade ou o indivíduo recorre para manter o passado próximo ao 

presente através do ato de relembrar. Desta forma, permitindo que se 

mantenha a vida “seja pessoal, de um grupo, comunidade, sindicato ou 

movimento popular”. No momento em que é pronunciada, a palavra “recupera 

percursos, transpõe tempo e espaço e se integra às tradições, o que cria um 

elo entre duas categorias distintas: experiência e expectativa” (CAVALCANTE, 

2004, p.53). 

Acionar a memória de uma comunidade ou de pessoas, provocando 

suas lembranças e retirando do esquecimento episódios, fatos e personagens 

que não apareceram na memória oficial, “pressupõe a reafirmação do sujeito 

da ação, que recria e reconstrói suas diferentes identidades e possibilidades de 

identificação” (PERAZZO; LEMOS, 2013, p.16). 

Neste sentido, o conjunto de documentos impressos e audiovisuais que 

compõe os acervos do CPV e do CEMI, a nosso ver, traz também em seu 

conteúdo, formato e linguagem a expressão das novas identidades coletivas 
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construídas no âmbito dos movimentos populares e comunidades, nas décadas 

de 1970 e 80. O que Eder Sader (1988, p.26-27) define como o “algo novo” que 

emergia na história social do país, enunciado sob as formas de imagens, 

narrativas e análises, a partir dos grupos populares diversos “que irrompiam na 

cena pública reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro, pelo direito 

de reivindicar direitos” (SADER, 1998, p.26). 

Como lembra Paula Ribeiro Salles (2013, p. 73), ao se constituir em um 

centro distribuidor de materiais populares de entidades e movimentos de todo o 

país, o CPV teve um papel de fundamental importância para o fortalecimento 

dos processos de construção de uma identidade de classe e de luta popular.  

A partir da noção de sujeito coletivo, lembra Heloísa Cruz 2013, p.3-4), 

os movimentos que emergiram nas décadas de 1970 e 80 propunham pensar, 

e acreditamos que efetivaram, a formação de uma nova cultura operária e ou 

popular, característica daquele momento. Proposta que é reforçada e 

incentivada por meio das suas variadas formas de comunicação. E que 

entendemos ser importante referência e inspiração para os movimentos atuais, 

enquanto memória herdada, como aquela definida por Michael Pollak (1992, 

p.204). 

A construção da identidade, segundo Pollak (1992), “é um fenômeno que 

se produz em referência aos outros”, levando-se em conta critérios de 

aceitabilidade, admissibilidade, credibilidade, por meio da negociação direta 

com outros. Portanto, memória e identidade podem ser negociadas, “são 

valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em 

conflitos que opõem grupos políticos diversos” (POLLAK, 1992, p.205). 

Enquanto para a elite a identidade se agarra a valores de ordem, 

progresso e prosperidade, buscando passar o mesmo projeto para a aceitação 

da nação, “novos quadros de referência possibilitaram relações de identificação 

diversas” (ALVES, 1999, p.550). Referências que passam por “ações-valores”, 

tais como a arte brasileira, o esforço de criação de massa crítica, mesmo que 

sob repressão, a busca da associatividade e expansão da comunicabilidade, o 

uso alternativo das tecnologias, a acumulação de memória. Ações que, 

segundo o autor (1999, p.550) ensejaram novas relações de “pertinência, 

coesão social, trabalho comum, reivindicação coletiva, memória familiar e 

social” (ALVES, 1999, p.550). 
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Neste sentido, identidade no Brasil para Luiz Roberto Alves (1999, 

p.550), deve ser pensada nesses marcos que fogem “à pretensa identidade do 

colonizador projetada sobre o colonizado”. Parafraseando Guimarães Rosa, 

afirma o autor (1999, p.550) identidade é “o homem no meio da rua, no meio do 

redemoinho”. Segundo Alves: 
Identidade é produzida nos confrontos, nos atos amadurecidos 
do conhecimento, quer a criança educada para ver a diversidade 
rica da vida, quer o adulto sofrido a produzir com as mãos 
calejadas, sinais de sua própria história no grupo de trabalho ou 
na escola noturna, quer ainda os segmentos de bairro a fazer a 
crítica do processo de comunicação e empreender a sua própria 
criação de instrumentos de comunicação social” (ALVES, 1999, 
p.550). 

  
 A nova identidade operária formada no âmbito dos movimentos das 

décadas de 1970 e 80, segundo o autor (1999, p.551), teve seu caminho nas 

comissões de fábrica, que ganharam “uma nova gramática das relações de 

trabalho” na qual “o sujeito dos discursos e ações é o nós, pronome coletivo 

que nomina a unidade desejável do movimento sindical” enquanto o verbo “é o 

próprio movimento sindical, capaz de veicular e carrear a informação 

substantiva” (ALVES, 1999, p.551). 

De acordo com Jacques Le Goff ([1924], 2008, p. 471), a memória “na 

qual cresce a história”, e que a alimenta, procura salvar o passado para servir 

ao presente e ao futuro. A memória coletiva, afirma, não é somente uma 

conquista, mas também um instrumento e objeto de poder. Portanto, “Tornar-se 

senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações 

das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 

sociedades históricas” (LE GOOF, [1924], 2008, p.471). 

Para o autor (2008), “Os esquecimentos e os silêncios da história são 

reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE 

GOFF, 2008, p.422), o que o leva a enfatizar a importância de se trabalhar a 

memória coletiva de forma que ela possa servir para a libertação e não para 

servidão dos homens (LE GOFF, [1924], 2008, p.471). 

A memória se constrói, já que o passado ainda está em nós, afirma 

Magali do Nascimento Cunha (2014, p.30). Por isso, a necessidade de não se 

entender a memória coletiva apenas como revisão ou recuperação do passado. 

Ela precisa ser vista como utopia. “É olhar para o passado como algo que 
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alimenta o presente e o futuro [...] ela edifica as pontes que ligam o presente e 

o passado, sendo o presente não uma oposição ao passado” (CUNHA, 2014, 

p.30).  

“A memória é cabedal infinito do qual só registramos um fragmento”, 

afirma Eclea Bosi (2004, p. 31). A partir do pensamento de Henri Bergson, a 

autora (p.46-47) destaca que a memória permite “a relação do corpo presente 

com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo `atual` das 

representações”. Pela memória, assegura, o passado não apenas vem à tona 

“das águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como 

também empurra, `desloca` estas últimas, ocupando o espaço todo da 

consciência”. E, assim, aparece como “força subjetiva ao mesmo tempo 

profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora”, como “reserva 

crescente a cada instante e que dispõe da totalidade da nossa experiência 

adquirida” (BOSI, 2004, p.47). 

Nessa concepção, segundo William W. Moss (apud HAGUETTE, 2005, 

p.79), a memória não é somente “um reservatório passivo de dados, cujo 

conteúdo pode ser esvaziado e escrutinizado à vontade”. Mas, ela está 

“empenhada e integrada com o presente – com atitudes, perspectivas e 

compreensões que mudam continuamente”, num processo de trabalho e 

retrabalho dos dados da experiência, “em novas reformulações, opiniões e, 

talvez, até novas criações”. 

 
2. O que abrigam os acervos do CPV e do CEMI? 

          Como afirma Herbert de Souza, o Betinho “A ditadura não entregou a 

rapadura porque quis. Essa rapadura foi sendo tomada dela, aos pedaços, mas 

foi sendo tomada dela” (apud PANDOLFI; GAZIR; CORRÊA, 2012, p.112). E é 

esse processo de “tomada”, protagonizado pelos movimentos populares e dos 

trabalhadores nos anos de 1970 e 80 e registrado por seus materiais de 

comunicação e ou a eles voltados, que constitui os acervos tanto do CPV como 

em que restou do CEMI.   

Nesta perspectiva, Cicilia Peruzzo (2008, p.370) afirma que a 

comunicação popular, alternativa e comunitária é expressão das lutas 

populares por melhores condições de vida, a partir dos movimentos populares. 

“É um instrumento político das classes subalternas para externar sua 
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concepção de mundo, seu anseio e compromisso na construção de uma 

sociedade igualitária e socialmente justa” (PERUZZO, 2008, p.370).  

Nesse processo de construção, a comunicação popular contribui para 

democratização da sociedade e a conquista da cidadania, o que, nas palavras 

da autora (2004a): 
[...] não significa só alguém poder votar a cada cinco anos 
naqueles que vão decidir por ele, mas também aprender a 
participar politicamente da leitura do bairro e da escola para os 
filhos, a apresentar sua canção e seu desejo de mudança, a 
denunciar as condições indignas, a exigir seus direitos de 
usufruir da riqueza gerada por todos, por meio de melhores 
benefícios sociais e de salários justos, a organizar-se e a 
trabalhar coletivamente (PERUZZO, 2004a, p.158). 
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Figura 46 – Jornal Grita Povo, 1983, acervo CPV 
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Os acervos do CEMI, ou o que restou dele, e do CPV abrigam jornais, 

boletins, cartilhas, panfletos, cartazes, audiovisuais, vídeos, entre outras 

formas de comunicação, que além de servirem como instrumentos de 

organização e mobilização naquele momento histórico, eternizaram as lutas e 

contribuíram, assim como elas, para o longo e inacabado processo de 

redemocratização do Brasil.  

Materiais esses que nos remetem também para a necessidade e 

importância da democratização dos meios de comunicação, bem como para a 

efetivação do direito de comunicar, uma luta que continua nos dias atuais. 

Porque “não existe democracia sem comunicação democrática”, sem que todos 

os cidadãos tenham igual acesso à informação, “sem o direito de cada pessoa 

se comunicar” (INTERVOZES, 2006, p.17). 

No entanto, segundo Luiz Gonzaga Motta (1983, p.13, tradução nossa), 

a luta pela democratização da comunicação não caminha sozinha, porque se 

insere na luta pela democratização geral das sociedades autoritárias. Como 

afirma: 
Trata-se de reconquistar um direito fundamental que foi 
usurpado da população por parte do poder político e econômico 
vigente: o direito de informar e de ser informado sobre o que a 
população julga relevante. A comunicação é uma necessidade 
social básica, sem a qual o homem não pode sobreviver; é um 
direito fundamental relacionado com o direito de se reunir, 
discutir, participar, expressar-se, perguntar, ser informado [...] 
em um contexto da luta política contra o autoritarismo, a 
dominação e a manipulação de uns grupos sobre outros 
(MOTTA, 1983, p.13, tradução nossa). 

 
 A comunicação popular, afirma Motta (1983), inserida nos movimentos 

populares, estimula a participação coletiva e promove um processo pedagógico 

no qual os grupos populares “sejam o sujeito e o objeto de seu próprio 

conhecimento na construção de uma nova sociedade” (MOTTA, 1983, p.13). 

Em sua entrevista à autora, Luiza Mafalda Guasco Peixoto55 destaca 

que o acervo do CPV “tem a memória de resistência da classe trabalhadora”. 

Mas “não só do pessoal que foi perseguido politicamente na época da 

ditadura”. Como assegura, “é a resistência do dia a dia, do trabalhador na 

fábrica, na casa, no movimento de transporte e em todos os tipos de atuação 

                                                           
55 Entrevista realizada em 10/02/2015. 

 


