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Resumo 

O objeto epistemológico deste artigo é a dimensão comunicacional da memória. Já sua 

investigação empírica tem como estudo de caso a Zona Leste de SP e sua necessidade 

de conceber materialidades da memória. Para tal incumbência, definiu-se como foco o 

Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (Cemi), datado de 

1980, e seu jornal Grita Povo. O problema de pesquisa foi: Qual a relação existente 

entre a manutenção da lembrança materializada, tal qual o jornal, e a memória 

individual e coletiva? Nossa hipótese supõe que o Cemi e o jornal Grita Povo são 

impactados pela mídia e pela ficcionalização no que tange à sua concepção como 

veículos comunicativos necessários à evocação e ao armazenamento da memória e à 

construção dos vínculos comunicativos da memória a partir das vivências de uma 

comunidade e/ou de um lugar. 
 

Palavras-chave: Memória; Lembrança; Centros de Memória; Ficcionalização; Jornal 

Grita Povo. 

 

A Zona Leste no olho do furacão 

Em meados da década de 1960, no Brasil, o golpe militar teve início em 31 de 

março de 1964, sendo concretizado apenas em 2 de abril do mesmo ano, quando o 

presidente João Goulart deixou o país, tornando vago o cargo de Presidente da 

República. Nos anos de ditadura vivenciados no país, a Constituição, vigente desde 

1946, foi suspensa e atos institucionais foram decretados para ampliar os poderes do 

Executivo e, consequentemente, limitar os do Legislativo e do Judiciário. Em 1967, o 

Congresso Nacional foi pressionado a votar uma nova Constituição, aos moldes dos 

militares.  

A sociedade civil assumiu posturas diferenciadas perante o regime. No caso 

particular da Igreja latino-americana, concepções progressistas e divergentes do Estado 

se revelaram no Concílio Vaticano II convocado por João XXIII, em 1962. Entre as 

intenções do Concílio, destacou-se a reflexão sobre a situação emergencial de miséria 

vivida pela América Latina, em boa parte, liderada por estados ditatoriais. Na ocasião, 
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exaltou-se um discurso interessado na renovação da Igreja, buscando uma aproximação 

maior com as classes menos favorecidas.  

No Brasil, esta parcela da Igreja - amparada pela Teologia da Libertação - se 

refletiu, entre várias formas, na experiência das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), 

como aponta Tufte. “Os movimentos populares tiveram uma participação decisiva nos 

processos de eleições livres, sobretudo as Comunidades Eclesiais de Base [...]”. 

(TUFTE, 1996, p. 30). Para o autor, religiosos e leigos compuseram por meio das CEBs 

verdadeiras redes de organização popular em prol de diversas causas, entre elas, as 

eleições livres.  

Na década de 1980, o tímido processo de redemocratização nacional, após o 

avanço do movimento popular, o desgaste do regime militar, a crise econômica 

internacional e, consequentemente, nacional, entre outros aspectos, desencadearam um 

cenário socioeconômico complexo no país. Convém comentar que o fim do crescimento 

econômico, após o dito “milagre brasileiro”, teve como consequências a grande 

concentração de renda em minorias sociais, a inflação dos preços, o desemprego em 

massa e o aumento da dívida externa.  

Sobre São Paulo, especificidades devem ser consideradas. A cidade era o destino 

de migrantes de todo o país, principalmente da região nordeste. Muitos destes não 

obtiveram colocação imediata no mercado de trabalho da época e tiveram como destino 

periferias desamparadas pelo poder público, a exemplo da região de São Miguel e 

bairros adjacentes.  A respeito do bairro de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São 

Paulo, alguns movimentos populares da época - apoiados pela ala progressista da Igreja 

- se destacaram em estudo realizado pela presente pesquisadora durante o Mestrado
3
, 

dentre eles: Movimento de Moradia, Movimento de Educação e o Movimento Popular 

de Arte. 

O novo estágio vivido pelos movimentos sociais e populares, apoiados ou não 

pela Igreja Católica, possibilitou a inserção de estudos científicos no interior das CEBs, 

dos movimentos sociais e dos partidos políticos em situação de clandestinidade a partir 

dos anos de 1970. Tais estudos serviram à tomada de decisões e à formulação de 

estratégias encaminhadas por tais grupos em busca da redemocratização do país. Festa 

(2003) comenta a relevância da investigação científica para os movimentos populares de 

então e o seu impacto nas tomadas de decisões: 

                                                 
3
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Na maioria dos países, formaram-se importantes centros de 

informação e pesquisa, possibilitando no final da década a formulação 

de estratégias sociais mais amplas para as sociedades democráticas 

emergentes da América Latina. (FESTA, 2003, p. 3). 

Como é possível notar acima, os centros se prestavam à formulação de estratégias 

diversas, entre elas a potencialização do uso dos meios de comunicação e da tecnologia 

da época em prol do fortalecimento dos movimentos sociais e populares, do combate à 

censura e da documentação dos movimentos, da Igreja, de determinados bairros, 

moradores etc. No tocante à memória e/ou à documentação, o trabalho de Montelatto e 

Reginaldo chama atenção para o processo desempenhado pelos centros interessados em 

tais assuntos, em especial, os relacionados à Igreja: 

Entre os centros emergentes, uma perspectiva constante é a de 

“documentar-se como prática, para se conhecer a própria história” 

[...]. No Brasil, alguns centros também expressam dimensões da 

construção da “Igreja do Povo”, sobretudo a partir de 1970, quando 

parte significativa do episcopado, do clero e de leigos se envolve na 

luta pelos direitos humanos, pelo direito à terra, à moradia, à saúde à 

educação etc. [...]. O trabalho primordial é o de oferecer aos 

movimentos populares e evangelizadores maneiras de resgatar sua 

memória e ter acesso à informação. (MONTELATTO; REGINALDO, 

1991, p. 29). 

Assim como exposto na citação acima, a Diocese de São Miguel Paulista 

concebeu, no início dos anos de 1980, o Centro de Comunicação e Educação de São 

Miguel Paulista (Cemi). A descoberta e a análise detalhada da ata de criação do Cemi 

exprimem a vontade de seus fundadores. 

[...] A finalidade básica que justifica a criação desta Entidade, é 

promover de forma sistemática, o apoio a todas as iniciativas que 

visam a articulação e unificação entre si dos movimentos populares na 

região, na direção da construção de um poder popular. (CEMI, [s.n. 

d]). 

Mais adiante, a ata revela quais eram os principais objetivos do Cemi, entre eles, 

“ser um local que preserve e divulgue a memória e a história de toda a produção criada 

pelos movimentos da região”. (idem). No trecho grifado, destaca-se a preocupação do 

centro em preservar a “memória e a história” dos movimentos, na medida em que 

declara a intenção de conceber um espaço físico ancorado em base material capaz de 

documentar lembranças, aptas à evocação futura. Os inventários produzidos pelo Cemi 

e localizados em pesquisa anterior a esta, registram no início da década de 1980, 

aproximadamente 40 mil itens, tais como: documentos, correspondências, cartazes, 

livros, informativos, periódicos, fotografias, fitas cassete e de vídeo, slides e estudos 

científicos. (MENEZES, 2007).  
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Inúmeras razões levaram o Cemi ao término de suas atividades, entre elas um 

possível enfraquecimento da doutrina proposta pela Teologia da Libertação no mundo, 

estimulada, em parte, pelo avanço dos estados neoliberais. Paralelamente, ao avanço 

democrático, especialmente dado a partir da Constituição Federal de 1988, 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), entre outros.  

A experiência do Grita Povo 

Concebido e realizado pelo Cemi, o jornal impresso Grita Povo teve sua edição de 

número zero em 1982 e, com raras exceções, manteve-se em circulação numa 

regularidade estável até 1991, na região de São Miguel Paulista, Zona Leste do 

município de São Paulo. Sob influência da comunicação popular e alternativa da época, 

o veículo foi mais um dos jornais combativos das décadas de 1970 e 1980, nascido 

como alternativa ao contexto político de então. Pela consideração de Dom Angélico a 

seguir e o levantamento dos aspectos histórico-sociais do veículo, é possível entender os 

motivos que conduziram a criação deste. 

Grita Povo nasceu de um sonho grande e uma longa espera. Fruto da 

exigência imposta pelo avanço do movimento popular e da caminhada 

das comunidades de nossa região, ele se faz porta-voz do protesto e da 

esperança de todos quantos ousam construir um amanhã socialista a 

despeito da selvageria do nosso regime político. (EDITORIAL. 

GRITA POVO, nº 11, dez. 1982. p.2). 

O jornal procurou trazer o receptor para a condição de emissor da informação. 

Nesse sentido, contou com inúmeros colaboradores, seja na produção das informações 

ao receber “furos” jornalísticos e artigos escritos pelos moradores da região, seja na 

busca de assinantes para o jornal. A pequena equipe (aproximadamente, 5 membros) do 

jornal não permitia a confecção de um número elevado de matérias, motivo pelo qual as 

edições tinham como base colaborações vindas de vários setores da sociedade, entre 

eles, os movimentos sociais e populares.  

Grita Povo iniciou-se dentro de uma “proposta ideológica marcada”, nas palavras 

de Strabeli apud Menezes (2007). As primeiras edições do Grita Povo já declaravam as 

características de seu conteúdo. A edição de número zero do jornal trazia na primeira 

página o título: “Cadê a abertura?”. Como se observa no depoimento abaixo, esta 

conduta levou o jornal e seus responsáveis a sofrerem represálias por parte do Estado 

vigente, especialmente durante a égide da “abertura”: 
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O pessoal saía às vezes para distribuir o jornal, para distribuir os 

materiais que a gente produzia e eram pegos nos pontos de ônibus e 

levados pro Dops (...). Nessa época eu coordenava também um centro 

de defesa de direitos humanos e passava a maior parte das minhas 

madrugadas tirando colegas da delegacia (...) nós sabíamos que 

éramos controlados, sabiam passo-a-passo do que a gente fazia. 

(STRABELI apud MENEZES, 2007). 

Ao analisar a primeira página da centésima edição do jornal, no sexto ano de sua 

existência, é possível atestar por meio da manchete dados representativos como 

aproximadamente 30.000 leitores, 3.000 assinaturas, 980 colaboradores (movimentos 

sociais, entidades e associações) e, aproximadamente, 50 milhões de páginas impressas. 

Naquele período, em se tratando de um jornal popular e alternativo de alcance limitado, 

os números impressionam. Com o tempo, o veículo enfraqueceu e sucumbiu no início 

dos anos de 1990. Mesmo após o seu término, é possível, ao analisar suas edições e 

documentos, afirmar sua relevância para a história da comunicação popular e 

alternativa, por ter promovido e revelado formas de se trabalhar tanto no jornalismo 

quanto no jornalismo popular.  

Suas práticas inspiraram jornais populares pelo Brasil e América Latina, como 

mostram algumas correspondências trocadas entre os membros do Grita Povo e outros 

veículos populares da época – aferidas durante a ocasião do mestrado da presente 

pesquisadora. De acordo com os indivíduos atuantes no jornal e no Cemi, nota-se o 

valor de tais trocas de experiências: “Tivemos aqui a visita de um padre do Peru [...] 

então começamos a trocar boas experiências”. (MARCHIONE apud MENEZES, 2007).  

As tessituras da memória 

Na busca pela compreensão da memória, já se lançou mão da Filosofia, da 

Antropologia, da Psicanálise, da História, da Neurociência, entre outras ciências e 

outros campos científicos. Na revisão da literatura deste tema convivem estudos 

centrados na memória que habita o cérebro e na que ilumina o espírito, ora reforçando o 

quórum do discurso cartesiano - defensor da cisão entre mente e corpo - ora apregoando 

a totalidade humana como bandeira intelectual. Notaremos ainda, visões funcionalistas 

que compreendem, como memória, apenas os patrimônios culturais reconhecidos pelo 

Estado ou visões mais críticas que consideram como memória, o que foi tornado 

invisível pela e para a história oficial, os restos, os vestígios, os pesadelos, os fantasmas, 

o silêncio etc. 

Aqui, nos centraremos na memória ancorada na experiência, tomaremos por 

empréstimo de Didi-Huberman (2013), o termo a “memória viva”, cujo vetor principal é 
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a comunicação. Trata-se da memória coletada na experiência trivial, cotidiana e não à 

guisa de instituições, consensos históricos, lembranças comprobatórias de um 

determinado tempo etc. Em outras palavras, como bem ressalta Marzano (2006, p. 243), 

em entrevista dada ao livro Memória Cotidiana, “o verdadeiro peso da memória se 

inscreve na experiência”. 

Benjamin (1994) - autor de relevo para as discussões sobre memória, entre outros 

temas correlatos - acresce a concepção de que esta negocia sua formação com o meio 

social com o qual interage e diverge da ideia de exclusividade da subjetividade na 

constituição da experiência para o indivíduo. "Onde há experiência, no sentido próprio 

do termo, determinados conteúdos do passado individual entram em conjunção, na 

memória, com os do passado coletivo". (ibidem, p. 38). Outra defesa à prerrogativa 

existente na relação entre memória e sociedade está nas publicações de Halbwachs 

(2004), um dos alunos mais ilustres de Bergson.  

Em sua breve trajetória, desenvolveu o conceito de memória coletiva. O autor 

refere-se à concepção de uma memória não mais centrada no sujeito em si, mas no 

coletivo. Bosi, em seus estudos acerca da temática, concorda com o autor e revela que, 

“o grupo é suporte da memória se nos identificamos com ele e fazemos nosso seu 

passado [...]”. (BOSI, 1994, p. 414). Halbwachs (2004) procura explicar o 

funcionamento da memória e da rememoração a partir do aspecto social. Neste sentido, 

para o sociólogo, as nossas lembranças conservam-se nos grupos, nos objetos que nos 

rondam e nos lugares em que convivemos.  

Sob o ângulo da concepção “memória coletiva”, Didi-Huberman (2013) se utiliza 

do legado de Aby Warburg (2005), no tocante à História da arte, para enunciar a 

existência de um modelo “fantasmal da história”, “no qual os tempos já não se calcavam 

na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, 

sobrevivências, remanências, reaparições das formas (...) por não-saberes, por 

irreflexões, por inconscientes do tempo”. (idem, p. 25). Nesse sentido, acredita-se que a 

sobrevivência de determinadas memórias advém como imagens e fantasmas manejados 

em determinadas circunstâncias como enumerou Didi-Huberman (2013, p. 274) abaixo: 

A primeira é que a memória inconsciente só se deixa aprender em 

momentos-sintoma, que surgem como atos póstumos de origem 

perdida, real ou fantasmática. A segunda é que a memória 

inconsciente só surge nos sintomas como um nó de anacronismos em 

que se entrelaçam várias temporalidades e vários sistemas de inscrição 

heterogêneos. 
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A partir da citação de Didi-Huberman (2013), nota-se um desprendimento dos rigores 

da historiografia tradicional e a crença no tempo presente como sendo algo tecido por 

um múltiplo complexo e desconhecido de passados que, anacronicamente, se 

embaralham em temporalidades e situações distintas. Sendo as imagens e os fantasmas 

sobreviventes anacrônicos na História e na História das artes, tanto Warburg quanto 

Didi-Huberman evidenciam a existência de um tipo específico de memória 

correlacionada à memória coletiva. Trata-se da memória inconsciente, ilustrada 

claramente em um diálogo estabelecido por Federico Casalegno e Joel de Rosnay: 

Nessa memória, reencontramos a das abelhas ou a das formigas, que 

não é uma memória baseada no tecido neuronal do cérebro, mas uma 

memória implantada em seu comportamento, extremamente 

programada e muito robótica. Mas que pode adquirir uma dimensão 

suplementar, graças à memória coletiva inscrita no ambiente. Pense 

nas formigas e em sua capacidade de ler as polaridades luminosas e, 

assim, de conhecer a direção do sol no zênite, de se localizar no 

espaço, graças a sua capacidade ocular de decodificação. Seu olho 

sabe decodificar a luz, e o ambiente (árvores, as sombras etc) se torna 

uma memória que serve a comunidade. (2006, p. 42, grifo nosso). 

A ilustração deflagrada nos leva a pensar sobre o determinismo da memória 

coletiva e de seu ambiente para a memória inconsciente. Aspecto que exige reflexões 

mais aprofundadas e maduras, na medida em que, o conceito de comunidade - tão bem 

quisto à memória coletiva - enfrenta determinadas revisões atualmente, em razão de 

determinadas características e decorrências políticas, econômicas, sociais e culturais de 

um mundo de dimensões espaciais e temporais incertas. De acordo com Mark Dery 

(2006), falar da memória de uma comunidade atualmente pode ser perigoso, pois 

demonstra indícios nostálgicos da memória do que consideramos um dia comunidade. 

Ele diz: “Quando falamos de comunidade, estamos falando sobre a memória a respeito 

de uma comunidade, que talvez tenha existido ou talvez nunca tenha existido”. (2006, 

p.169). 

Já na visão bergsoniana de “memória espontânea” e “laboriosa”, a memória 

entendida como viva é a espontânea, aquela que toma à consciência sem esforço, 

enquanto a laboriosa, decorre de esforço intelectual (BERGSON, 1999), assim como 

vimos outrora na alusão de Rosnay (2006) sobre as abelhas e as formigas. Tais valores, 

significativos sob o ponto de vista da identificação do grupo e do indivíduo no grupo, 

são transmitidos por hábitos, costumes, narrativas, fábulas etc. Esta transmissão de 

valores pode ser observada desde o modo como se cuida dos filhos até a forma como as 

reivindicações sociais de um bairro são conduzidas comumente. Sem dúvidas, cada 
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sujeito existe social e psicologicamente e comandará o “tom e o timbre” da transmissão 

de determinados valores a partir de sua subjetividade.  

Le Goff (1990) já nos prevenira para o fato de que a memória viva é a tradição 

vivida, a atualização do eterno presente, o descarte da cronologia oficial, dos eventos e 

dos monumentos públicos e o apego às motivações, aos medos, às esperanças, aos 

ideais, aos mitos, às paixões, enfim, a tudo que, eventualmente, foi e é interrompido ou 

ignorado pela história oficial. Portanto, o coletivo não se refere a totalidades coletivas, 

mas a multiplicidades singulares. Em síntese, “cada grupo definido localmente tem sua 

própria memória e uma representação do tempo que é somente dele”. (ibidem, p. 111). 

Sobre a relevância da narrativa nos processos de construção da memória coletiva, 

Casalegno (2006, p. 32) se posiciona: “Por isso, a narrativa é fundadora: ela é suplente 

da experiência compartilhada e participa da fundação da memória coletiva”. 

É possível, aqui, fazer uma alusão à alegoria em que Benjamin (1994) revela a 

necessidade de se “escrever a história a contrapelo”. Ou seja, escrever a história no 

movimento contrário àquele consolidado pelos vencedores, revelando, dessa forma, ao 

ouriçar dos pelos, antes tão bem escovados, todo o embaraço das atrocidades e 

idiossincrasias presentes na superfície escovada e omitida por tanto tempo no mesmo 

sentido. Porém, não cabe, aqui, reiterar a ingênua pretensão de que haja “verdades 

soberanas” neste tipo de memória, tampouco desconsiderar a troca de papéis 

freneticamente vivenciada entre vencedores e vencidos ao longo da história. Rossi 

(2010), em seus ensaios sobre O passado, a memória e o esquecimento, alerta para os 

riscos desse aspecto. Afinal, “haveria algo mais libertário e poético do que resgatar a 

memória de coletividades negligenciadas pela historiografia?”, questiona o autor.  

Os movimentos da lembrança e do esquecimento não se referem apenas ao 

passado, mas à atualidade, como reflete Hyussen: “se o sentido do tempo vivido está 

sendo renegociado nas nossas culturas de memória contemporâneas, não devemos 

esquecer de que o tempo não é apenas o passado, sua preservação e transmissão.” 

(2000, p. 83). Conforme os autores apresentados até aqui, entre outros representativos 

para esta discussão, é possível afirmar que a lembrança e o esquecimento são faces da 

mesma moeda, tal qual um jogo de invisibilidade e visibilidade presente em 

movimentos de constituição, preservação, evocação e armazenamento da memória. 

A ficcionalização da memória 

Manovich reconhece a interferência - entre outros elementos - dos referentes 

midiáticos na configuração das memórias individuais e coletivas e destaca como a 
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interface e a linguagem do cinema, da imprensa e daquilo que ele intitula como 

“usuário-computador” impactam na maneira como se acessa uma informação, se vê o 

mundo, se estrutura o tempo, se narra uma história e se configura uma memória. Ele 

pontua: 

El cine, la palavra impresa y la inter faz entre el hombre y el 

ordenador: cada uma de estas três tradiciones ha desarrollados uma 

nera singular de organizar la información, presentar la al usuario, 

relacionar el tiempo com el espacio y estructurar la experiencia 

humana em el proceso de acceder a la información. (MANOVICH, 

2006, p. 122). 

Em nosso artigo, vamos nos concentrar na comunhão entre cinema e memória. 

Para Manovich, a predominância do cinema em relação às demais interfaces e 

linguagens mencionadas é efetiva, graças à força de sua visualidade. Manovich (2006, 

p. 123, grifo nosso) acredita que, “[...] el cine son tradiciones culturales, formas 

diferenciadas de registrar la memoria y la experiencia humanas, mecanismos para el 

intercambio cultural y social de información.” 

O autor Marc Augé compartilha do posicionamento de Manovich, neste aspecto, e 

entende o cinema não apenas como importante mecanismo de registro ou representação 

do passado, mas como agente influenciador do próprio regime de ficção ou 

ficcionalização humana, entendidos aqui como narrativa irreal, criada a partir da 

imaginação do indivíduo; trata-se de uma “[...] forma transviada de imaginário.” 

(AUGÉ, 1998, 112). De acordo com este autor: “a aceleração da evolução das 

tecnologias da imagem, desde os anos dourados do cinema, principalmente com o 

surgimento da TV, não deixou de influenciar grandemente nosso próprio regime de 

ficção”. (ibidem, p. 103). 

O intercâmbio entre a realidade e a ficção pode incorrer em riscos crassos como, 

por exemplo, a alienação e a disseminação da supremacia cultural e da prioridade 

histórica - em relação ao mito da origem - e do progresso e do moderno, em referência 

ao mito do futuro. Nas palavras do autor, “[...] a “ficcionalização” do presente substitui 

hoje a mitificação da história (ou se acrescenta a ela), no primeiro encantamento 

(mitificação das origens) e no segundo (mitificação do futuro) [...]”. (AUGÉ, 1998, 

p.126). 

Outros autores, a exemplo de Chartier, não falam em substituição e sim em 

complementaridade e convívio entre ficção e realidade: “A ficção é um discurso que 

informa a partir do real, mas não pretende representá-lo nem abonar-se nele”. 

(CHARTIER, 2009, p. 24). Aqui, somos favoráveis a tal posicionamento, porque vemos 
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que a memória convive com um intercâmbio entre o que é ficcional e o que é vivido. E 

se há um intercâmbio entre ficção e realidade, em alguns momentos, podemos admitir 

que a memória considera a ficcionalização em processos de rememoração também. 

Nesse sentido, a assertiva de Benjamim é razoável: “a memória é a mais épica de todas 

as faculdades”. (1994, p. 210). A rememoração convive, de alguma forma, com a 

essência de narrativas épicas nas quais combates, peregrinações, heróis, vilões, entre 

outros elementos podem emergir. Portanto, lembrar não é reviver e sim criar.  

[...] na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 

passado A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se 

duvidar da sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no 

inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual. (BOSI, 1994, p. 

55). 

No ato da rememoração, as conexões se tornam instáveis e quimicamente sujeitas 

a modificações e distorções. Nesse sentido, podemos afirmar que, graças à mutação da 

memória humana, a aprendizagem é possível. As memórias ficam instáveis quando as 

acessamos a fim de permitir que novas informações sejam agregadas e que o 

aprendizado se consolide. Sendo assim, podemos afirmar que, não somente a memória é 

vivência, mas que a vivência é em si a própria memória. 

Então, não somente o processo de rememoração é impactado pelo regime de 

ficção, mas também a percepção. Crary (1999) se concentrou no tema e para ele, o 

indivíduo enfrentou um intenso processo de modernização dos conceitos de percepção e 

memória, que foram impactados pela ficção presente no cinema em 1890. Bergson, em 

estudos anteriores, já acreditava que desde a percepção, no registro de algo memorável, 

um regime ficcional era imposto. “A rigor, se pensarmos o presente como o instante em 

que se instalaria a experiência, teremos de admiti-lo como pura ficção”. (1999, p.73). 

Desta forma, a relação mantida entre memória e cinema se dá em diferentes facetas, 

entre eles, quando o cinema produz e administra vasto banco de dados e imagens sobre 

o passado - acionado ao sabor da conveniência midiática – e/ou quando este age como 

influenciador da ficcionalização dada em rememoração e percepção. 

Materializando lembranças 

A ameaça propiciada pelo Estado ditatorial da época, aliada ao medo do 

anonimato à identificação com uma classe social considerada excluída e à consciência 

da necessidade de reconhecimento da participação coletiva, tendo em vista a gravidade 

da situação política, despertaram a intenção de materializar lembranças capazes de 
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identificar os indivíduos e o lugar. Tal premissa pode ser contemplada na publicação a 

seguir: 

Quantas vezes ouvimos: “– não existe memória para aqueles a quem 

nada pertence. Tudo o que se trabalhou, criou, lutou, vão cair no 

anonimato ao fim de seu percurso errante”. Esta afirmação não deixa 

de ser verdadeira. É por isso que nós através do trabalho de Educação 

Popular queremos cada vez mais reconstruir a história do nosso povo, 

pois percebemos que ela está ligada à existência das classes pobres. 

(GRITA POVO, nº 71, mai. 1987. p.12). 

Aqui, a tese de que a memória possui íntima relação com o seu meio social 

também se apresenta. Seguindo a premissa de Durkheim (1999) e, posteriormente, 

Halbwachs (2004), a memória coletiva se estabelece a partir de quadros sociais precisos 

tais como: os familiares, os religiosos e os de classe, literalmente expressos na citação 

anterior, principalmente, quando se declara que há a necessidade de se reconstruir a 

história a partir da ótica das “classes pobres”, conforme enunciado. 

Nesse sentido, o Cemi, como espaço de salvaguarda de lembranças de uma 

determinada parcela da sociedade de então, criou diversas estratégias de documentação 

além do veículo jornalístico Grita Povo. O Cemi armazenou - por exemplo - todas as 

edições jornalísticas impressas dos mais variados veículos de comunicação de massa, 

popular e alternativo de sua época e catalogou exemplares de comunicação audiovisual 

e radiofônica criados por seus responsáveis ou por outros indivíduos atuantes, sob o 

apoio da infraestrutura do centro.  

Não havia a intenção de criar exposições ou algo similar, apenas o desejo de 

arquivar, reter, acumular “provas” capazes de testemunhar a favor dos grupos sociais e 

dos indivíduos em questão, caso um possível julgamento pela constituição da identidade 

da região fosse solicitado. Assim sendo, podemos estabelecer relação direta com a 

hipótese trabalhada. Pois, se lida, nesse aspecto, com o predomínio de um entendimento 

de que a memória só se concretiza a partir de uma determinada materialidade. Quando, 

como alertara Nora (1997), a memória “ideal”, ou viva - como a intitulamos - é muito 

mais representativa.  

Definitivamente, as ações e os projetos do Cemi, como um todo, revelam a 

preocupação da comunidade em vincular o conceito de memória à identidade. Aliás, a 

matéria que noticia a inauguração do Centro no jornal Grita Povo anuncia os projetos a 

serem desenvolvidos pelo órgão, entre eles o “Projeto Memória”, que consistia na 

construção e/ou revisão da história do lugar e de seus moradores e, consequentemente, 

de suas respectivas identidades. 
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A criação de um movimento interessado na história da região por parte do Cemi, o 

Movimento de História, e a promoção de debates que pudessem colaborar para a 

reflexão sobre a origem do lugar produziam contranarrativas à imaginação de uma 

nação e identidade essencialistas. Aqui se estabelece relação direta com a obra de 

Bhabha (2013), quando este revela que as contranarrativas são capazes de perturbar a 

homogeneidade da comunidade nacional imaginada. Um exemplo deste aspecto pode 

ser constatado na edição n.º 13 do jornal Grita Povo, especificamente, na seção 

destinada à agenda do grupo. Segundo esta edição, o evento intitulado “Independência 

no Brasil” seria um dos temas abordados pelo Projeto Memória em um encontro a ser 

realizado nas dependências do Cemi. (GRITA POVO, n.º 13, set. 1983. p.2).  

O mote principal do evento era rever as bases historiográficas centradas na 

independência do Brasil sob um olhar crítico e contestador, favorecendo assim, a 

discussão sobre a posição de determinados grupos considerados excluídos, tais como: os 

índios e os escravos. Assim, tendo em vista esta e outras peculiaridades do Cemi e do 

jornal Grita Povo, podemos concluir que ambos agiram como lugares de agenciamento 

da memória, legítimos “lugares de memória”, parafraseando Nora (1997). Pois, 

diferente de alguns objetos e até de outros jornais antigos encarados como 

representações do passado, o Grita Povo já foi concebido e planejado como “lugar de 

memória” (NORA, 1997). Portanto, nascido com a finalidade de agenciar a memória 

para as gerações advindas; uma possível lembrança a ser evocada futuramente.  

Podemos crer que apesar das documentações do acervo deixado pelo Cemi, entre 

elas o jornal Grita Povo, se apresentarem como lembranças de um determinado tempo e 

espaço, foi justamente a contemplação de subjetividades múltiplas presentes em 

participações colaborativas, biografias, testemunhos etc o fator determinante para elevar 

as experiências interativas do Cemi e do Grita Povo para além da condição de 

lembrança. Dizemos isso, pois no jornal notamos colunas específicas para alocar 

memórias de pessoas, bairros e movimentos sociais e populares; observamos matérias 

informativas preocupadas com a contextualização histórica dos movimentos e líderes 

mencionados e conferimos edições especiais e produções gráficas diferenciadas, como a 

narrativa em História em Quadrinhos (HQ’s) a respeito da origem da Zona Leste.  

Na edição de nº 17, por exemplo, a senhora Maria Cosmira dos Santos, antiga 

líder popular do extinto Clube de Mães de Monte Santo, é a autora do depoimento 

“Mulher fora das quatro paredes”. Mesmo após a extinção do Clube de Mães em 

questão e da ausência de Maria Cosmira nos atuais círculos religiosos que propiciaram o 
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surgimento do Cemi e do Grita Povo, ela conserva lembranças daquela época em sua 

residência, tais como: fotografias, cartilhas, poesias, recortes do Grita Povo, entre 

outros. Didi-Huberman (2013, p.139) elucida o caso de Maria Cosmira. Ele diz, “[...] os 

próprios documentos amarelados são uma carne da memória, e a tinta que os cobrem é 

um sangue coagulado da história”. 

Diferentemente do que Halbwachs (2004) pensava, a materialidade das 

lembranças também se relaciona com a memória. Novamente, somos assertivos em 

considerar que o uso feito do registro parece ser bem mais relevante para a memória 

viva, do que o registro em si. Os sinais do tempo deixados pelo manuseio do jornal, a 

marca de papel dobrado, a forma delicada e atenciosa como Maria Cosmira preservou as 

fotografias ao longo destes anos denotam a interação mantida entre indivíduo e objeto; 

uma interação que se deu de forma concreta e marcante por meio da experiência tátil e 

sensitiva junto à lembrança. Além disso, podemos reiterar que a transmissão interativa 

de valores entre o passado e o presente e da imaginação da “ZêÉle” como comunidade 

abstrata é, possivelmente, mediada já no interior da família de quem ali habita.  

Além dos relatos biográficos, constatamos a primeira coluna fixa no jornal Grita 

Povo criada para “registrar/preservar/rememorar”, segundo o veículo, os feitos dos 

movimentos sociais e populares, intitulada “Experiências de lutas populares”, conforme 

se verifica na 11ª edição, em que se revela a experiência da cooperativa de costura das 

mulheres do Itaim.  A proposta de “registrar/preservar/rememorar” também dialoga com 

a discussão que já tecemos a respeito da necessidade de se construir uma memória 

prodigiosa e épica para a Zona Leste e que ressalte categoricamente as glórias e os 

feitos do passado, tendo em vista que nesta coluna se tecem recordações saudosas e 

elogiosas sobre as conquistas dos movimentos de então e justificam a existência de 

determinados equipamentos públicos atualmente situados na região. 

Vale dizer que algumas palavras sempre figuram nos textos que fazem menção ao 

histórico dos movimentos sociais e populares e aos seus líderes no jornal, são elas: 

conquista, luta, batalha, guerreiro(a), mártir, herói(na), vitória etc. Todas nos remetem 

ao repertório identitário dos movimentos, da ala progressista da Igreja e de uma espécie 

de “romance celebratório” - parafraseando Bhabha (2013) - das glórias vividas, à época, 

em um passado ainda recente para a ocasião de publicação do jornal.  

Dada a sua recorrência e representatividade no discurso textual do Grita Povo, 

notamos ainda que tais expressões de efeito também são empregadas e interpretadas 

como imagens. Foi justamente esta uma das conclusões obtidas por Didi-Huberman ao 
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se debruçar no legado de Aby Warburg, “As sobrevivências advêm como imagem”. 

(2013, p.152). E estas estariam sujeitas ao tempo, pensado por Warburg, como o vetor 

flexível da sobrevivência e da metamorfose das imagens. Sendo assim, a imagem 

sobrevivente pode fazer lembrar o significante, mas nem sempre o significado. Daí a 

função simbólica destas imagens serem flexíveis ao sabor e dissabor do tempo. Nesse 

caso, possivelmente, quando vemos a convocação das imagens do herói, do guerreiro, 

da luta, da glória, rememoramos - ainda que sem saber - os significantes e os 

significados daquilo que Nietzsche denominou como “dor originária da humanidade”.  

A construção dos textos como narrativas - caracterizadas por enredo, personagens, 

clímax, desfecho, narradores etc. - também nos remete ao universo literário dos 

romances ficcionais. Em tais textos, é uma constante o reducionismo de abordagens que 

reforçam dualidades entre o bem e o mal, o oprimido e o opressor, o pobre e o rico, 

entre outros. Ao que tudo indica, os textos destinados à memória são atravessados por 

um regime de ficção que procura criar um constructo histórico épico capaz de dignificar 

os moradores e, consequentemente, o lugar, distinguindo-os, inclusive, das demais 

regiões da cidade de São Paulo. 

Considerações Finais 

A respeito de nosso objeto de pesquisa, notamos que a memória tornou-se um 

mecanismo de resistência à imaginação das nações, ou seja, às imagens e às narrativas 

que constituem uma identidade essencialista; enquanto o apreço da historiografia pela 

lembrança se traduz em representar o que se viveu sob a chancela da oficialidade. 

A lembrança, no caso o Grita Povo e o acervo do Cemi, pode agir como veículo 

comunicativo à evocação e ao armazenamento da memória e à construção dos vínculos 

comunicativos da memória a partir das vivências, das experiências de uma comunidade 

e/ou de um lugar, como apontamos no problema de pesquisa. Em nossa compreensão, o 

vínculo comunicativo existente entre lembrança e memória se dá, dentre outros modos, 

pela via da ficcionalização. Aliás, o viés mais intrigante de nossas discussões não se 

situa no dualismo entre lembrança e memória, mas na capacidade de o homem 

ficcionalizar e re-ficcionalizar, a cada percepção ou rememoração.  

No plano da memória individual, cabe alertar que processos como percepção, 

registro e rememoração também são impactados, sobremaneira, pela ficção. Nesse 

sentido, lembrar jamais será reviver o passado, como advertiu Bosi (1994). Tratar-se-á, 

em verdade, de uma nova percepção advinda do tempo presente sobre o passado. 

Percepção esta, impregnada por um conflito contínuo entre o real e a ficção, em 
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diferentes níveis de intensidade para cada um dos envolvidos no processo de 

comunicação da memória. As possibilidades de criação, inovação e ficcionalização 

presentes no ato da enunciação e/ou percepção e rememoração, permitem o surgimento 

de múltiplas narrativas e imagens e este ciclo torna a memória viva. Esse ponto de vista 

compreende a memória como espaço de disputa simbólica. Porém, de 

complementaridade e compartilhamento, especialmente, em contato com as lembranças. 
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