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Comunicação na Arquidiocese de Vitória: as pastorais sociais fazem parte desse 

projeto?1 

 

Elaine DAL GOBBO2 

 

Resumo: 

 

O artigo tem como objetivo pesquisar se as pastorais sociais são contempladas no 

projeto de comunicação da Arquidiocese de Vitória por meio do incentivo à 

comunicação popular. Para isso, traz a reflexão sobre documentos como o Diretório de 

Comunicação da CNBB, em interface com o Decreto Inter Mirifica, do Concílio 

Vaticano II, e o documento de Puebla, além de debater o conceito de comunicação 

popular. O artigo também reflete sobre o que é uma pastoral social para posteriormente, 

discutir o que é a Pastoral da Comunicação e fazer um breve resgate do surgimento da 

Pastoral Operária no Espírito Santo. Na impossibilidade de entrevistar representantes de 

todas as pastorais sociais, a Pastoral Operária foi escolhida em virtude do contexto de 

ataques aos direitos trabalhistas em vigor no Brasil, também relatado no estudo. Para 

compreender o projeto de comunicação postoral da Arquidiocese de Vitória e como se 

dá a comunicação da Pastoral Operária, foram feitas, respectivamente, entrevistas com o 

coordenador de comunicação pastoral da Arquidiocese e com integrantes da Pastoral 

Operária. 

 

Palavras-chave: comunicação popular; Arquidiocese de Vitória; Pastorais Sociais; 

Pastoral Operária. 

 

1 – Introdução: 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente ao longo do século XX, divulgou 

vários documentos com reflexões a respeito da comunicação. Entre os principais estão o 

Decreto Inter Mirifica, do Concílio Vaticano II, e também documentos do Conselho 

Episcopal Latino-americano (Celam), como os de Medellín e Puebla. 

 

 Mais recentemente, em 2014, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

lançou o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Esse documento tem como 

objetivo ser instrumento de motivação para que sacerdotes e leigos possam se atualizar 

e se aprofundar nos conhecimentos a respeito da importância da comunicação para a 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São Paulo, SP, de 04 

a 06 de Outubro de 2016.   
2 Jornalista formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), especialista em Gestão Estratégica de 

Marketing por essa mesma instituição de ensino, onde atualmente é mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Comunicação & Territorialidades. E-mail: elaine.jornalista@yahoo.com.br.   
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vida da comunidade eclesial, nos processos de comunicação e o diálogo com a 

sociedade (CNBB, 2014). 

 

A Pastoral da Comunicação, segundo o Diretório, precisa ser prioridade nos planos de 

ação da Igreja. Necessita de planejamento, formação, recursos tecnológicos e pessoal 

especializado. Toda a formação, voltada para sacerdotes, leigos e agentes da Pastoral da 

Comunicação, deve levar em consideração as mudanças pelas quais o mundo passa, 

inclusive, os avanços tecnológicos. 

 

O Diretório propõe, ainda, a ampliação da Igreja com a comunidade humana, assim 

como proposto pelo Decreto Inter Mirifica, que tem como uma de suas propostas uma 

comunicação que dialogasse com o mundo e suas tecnologias. Ele ratifica também o 

documento de Puebla, que defende a democratização da comunicação ao afirmar que a 

difusão das informações não deve ser exclusividade dos meios massivos, incentivando a 

comunicação popular como forma de dar voz aos grupos marginalizados. 

 

A comunicação popular é formada por iniciativas de movimentos sociais, segmentos 

populacionais organizados e associações sem fins lucrativos, por exemplo. Entre seus 

objetivos estão promover mobilização social, conscientização, entre outros. Essa 

comunicação vai muito além dos jornais e sua origem se vincula à ação dos movimentos 

populares desde os anos 70, durante o período ditatorial ( PERUZZO, 2008). Contudo, 

há registros de jornais sindicais no século XIX, por exemplo, como o Jornal dos 

Tipógrafos, de 1858, impresso durante a greve dos gráficos, a primeira greve organizada 

da qual se tem notícia no Brasil. (GIANNOTTI, 2007). 

 

2 – O que é uma pastoral social? 

 

Antes de entrar na discussão sobre o que é uma pastoral social, é importante recordar o 

contexto de seu surgimento. Durante a Ditadura Militar, principalmente no governo do 

general Emílio Garrastazu Médici, que foi de 1969 a 1974, o Brasil viveu o chamado 

“Milagre Econômico”. Havia um crescimento econômico pautado no papel do Estado 
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como impulsionador do grande capital nacional e internacional, no investimento em 

grandes empreendimentos, entre outros (GIANNOTTI, 2007). 

 

Um dos locais onde os grandes empreendimentos chegaram foi na Amazônia. 

Considerado um “território sem gente” pelos militares, esse espaço passou a ser pólo de 

atração para empresários nacionais e internacionais. Com seu direito à terra totalmente 

violado diante dessa situação, os camponeses se uniram aos membros da Igreja para dar 

visibilidade às diversas formas de violência pelas quais estavam passando. Foi quando 

surgiu, em 1975, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que nasceu do “Encontro de 

Pastoral da Amazônia” (CNBB, 2008). 

 

A partir daí surgiram outras pastorais, como a Pastoral Operária, Pastoral do Menor, 

Pastoral dos Migrantes, Pastoral da Mulher Marginalizada, Pastoral Carcerária, entre 

outras. Mas, afinal, o que é uma pastoral social? Trata-se da caridade e solicitude para 

com aqueles e aquelas cuja vida está ameaçada. Ela concretiza a opção preferencial 

pelos pobres, por aqueles que vivem de forma desumana. Sua missão passa pela 

organização dos excluídos, pelas mobilizações sociais e comprometimento politico 

(CNBB, 2008). 

 

3 – Pastoral da Comunicação:  

 

Feita a reflexão sobre o que é uma pastoral social, cabe agora uma discussão sobre o 

que é a Pastoral da Comunicação. Essa pastoral se baseia no modelo de comunicação. 

dialógica, interativa, circular, ou seja, que estabelece trocas com o outro, onde há 

interação entre emissor e receptor. Esse modelo se contrapõe ao da comunicação 

horizontal, vertical, que não é democrático, no qual um emite a informação e outro a 

recebe de forma passiva (FOGOLARI e BORGES, 2016). 

 

A Pastoral da Comunicação tem como uma de suas missões dar respostas às pessoas, à 

missão da Igreja à luz da palavra de Deus, da Eucaristia, dos documentos da Igreja e da 

cultura gerada pelas tecnologias. Trata-se da Pastoral do serviço, da acolhida, já que 
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seus objetivos não se encerram em suas atividades. Afinal, ela deve contribuir com as 

demais pastorais e organismos da Igreja para dar visibilidade às suas ações 

(FOGOLARI e BORGES, 2016). 

 

A Pastoral da Comunicação se estrutura nos eixos de produção, formação, articulação e 

espiritualidade. O de produção diz respeito aos meios de comunicação, sejam eles 

impressos, digitais ou audiovisuais, que podem ser suscitados a partir da necessidade de 

grupos ou regiões, estudos, pesquisas, entre outros. Portanto, é importante despertar a 

criatividade daqueles que têm talento para a comunicação (FOGOLARI e BORGES, 

2016). 

 

Esse despertar da criatividade está ligado ao eixo de formação. Ele trata do processo 

formativo, que trata da obtenção de conhecimento teórico e prático em comunicação por 

meio de capacitações. A articulação tem como objetivo animar e motivar quem atua na 

Pastoral da Comunicação. Por fim, por meio do eixo da espiritualidade a Pastoral se 

propõe a promover retiros, leituras orantes e outros espaços de participação dos agentes 

de comunicação (FOGOLARI e BORGES, 2016). 

 

4 – Pastoral Operária:  

 

Na década de 60, o Espírito Santo, ainda dependente do modelo agroexportador, 

pautado na economia cafeeira, passa pela política de erradicação dos cafezais, 

implantada pelo Governo Federal. Nesse contexto, a industrialização, com base nos 

grandes empreendimentos voltados para exportação, era vista como importante para a 

economia capixaba (SMARZARO, 2009). 

 

Assim, entrou em operação no ano de 1979, com incentivos fiscais do Governo do 

Estado do Espírito Santo, a Aracruz Florestal, denominada posteriormente de Aracruz 

Celulose. Contudo, o plantio de eucalipto teve início na década de 60. Além disso, 

outros grandes empreendimentos se destacavam. Em 1971 o Governo do Estado 

começou a promover ações para atrair uma siderurgia. Dois anos depois foi assinado o 
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protocolo de intenções entre os acionistas da criação da Companhia Siderúrgica de 

Tubarão (CST). O montante necessário para construção da siderúrgica era de cerca de 

US$ 2,79 bilhões. Desse total, US$ 2,1 bilhões viriam de empréstimos externos. Em 

1979 tiveram início as obras de terraplanagem da área da construção da usina 

(SMARZARO, 2009). 

 

A desestruturação agrária impulsionou uma grande concentração de migrantes na 

Grande Vitória. Assim, ocorre a alteração do espaço urbano, com o inchaço das 

periferias e uma urbanização desordenada. Esses bairros periféricos passam a abrigar a 

classe trabalhadora capixaba, em situação de muita pobreza (SMARZARO, 2009). 

 

Segundo o aposentado Claudio Humberto Vereza Lodi, que coordenou o Centro de 

Documentação da Arquidiocese de Vitória na década de 70 e auxiliou na criação de um 

informative para a Pastoral Operária em 1977, no Espírito Santo essa pastoral nasceu no 

contexto de implementação de grandes projetos industriais. “Esses projetos trouxeram 

um grande número de trabalhadores para a Grande Vitória que se fixaram 

principalmente nas periferias dos municípios da Serra e de Cariacica. Foi justamente 

nesses locais que surgiu maior número de grupos de Pastoral Operária, como forma de 

resistência”, afirma. 

 

“A Pastoral Operária nasce tendo como algumas de suas propostas promover 

transformações na realidade dos trabalhadores, em busca de direitos trabalhistas e, 

também, na luta por efetivação de políticas públicas como as de saúde, educação e 

transporte”, diz Claudio Vereza. 

 

Atualmente a Pastoral da Operária da Arquidiocese de Vitória atua somente somente no 

município de Cariacica. Encontra-se em processo de envelhecimento, pois há poucos 

jovens. A maioria de seus integrantes são idosos. Alguns participam desde a época da 

fundação. 

 

4.1 – A Pastoral Operária e a atual conjuntura de ataques aos direitos trabalhistas:  
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Uma das reflexões que a Pastoral Operária tem feito é sobre a atual conjuntura de 

ataques aos direitos trabalhistas, que é marcada, por exemplo, pela Reforma Trabalhista 

e pela Reforma da Previdência. Proposta pelo Governo Temer (PMDB), a Reforma 

Trabalhista prevê, entre outras coisas, a terceirização das atividades fim e o “negociado 

sobre o legislado”. 

 

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), Germano Siqueira, em entrevista à autora deste artigo, a terceirização das 

atividades fim irá provocar queda dos salários em até 30%, diminuindo a capacidade de 

compra do trabalhador e, consequentemente, prejudicando o pequeno comércio e o 

varejo. Ainda segundo o presidente da Anamatra, a cada 10 acidentes de trabalho 8 

envolvem terceirizados. 

 

Em relação ao “negociado sobre o legislado”, Germano Siqueira diz que trata-se da 

prevalência do acordo entre patrão e empregado sobre a Lei. Ou seja, essa proposta 

derruba o que vigora hoje, que é a prevalência da Lei quando ela confere uma vantagem 

maior ao empregado do que o Acordo Coletivo. 

 

Quanto à Reforma da Previdência, um dos pontos polêmicos é a proposta de igualar a 

idade mínima para aposentadoria entre homens e mulheres, que passaria a ser de 65 

anos, desconsiderando que, numa sociedade patriarcal como a brasileira, a mulher tem 

dupla, as vezes tripla jornada de trabalho, por atuar no mercado de trabalho, cuidar das 

tarefas domésticas e dos filhos. 

 

No dia 21 de agosto de 2016 a Pastoral Operária realizou o “Encontro dos Antigos e 

Novos Amigos da Pastoral Operária”, na Apae de Campo Grande, em Cariacica, onde o 

professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes), Maurício Abdalla, fez uma análise de conjuntura nacional. 

 



 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 7 

Na ocasião, entre as ações propostas para barrar o processo de retirada de direitos estão 

ocupar as ruas. Foi discutido que para que isso tenha êxito é preciso haver unidade na 

luta, já que diferentes correntes da esquerda se manifestam isoladamente. Outro passo é 

não reconhecer como legítimo o governo de Michel Temer, não votando nem mantendo 

relação com partidos que apoiaram o golpe que tirou a ex-presidenta Dilma Rousseff de 

seu cargo. E, por fim, a criação de meios alternativos de comunicação. 

 

5 - Comunicação da Pastoral Operária e Comunicação Pastoral da Arquidiocese 

de Vitória: elas estão em sintonia? 

 

Segundo um dos integrantes da Comissão de Comunicação do Departamento de 

Pastoral da Arquidiocese de Vitória, Gilliard Zuque, a comunicação institucional é a 

comunicação oficial. Faz a assessorial de imprensa, de comunicação, por meio do 

Departamento de Comunicação e Marketing, que cuida do portal da Arquidiocese3, do 

conteúdo editorial da Revista Vitória4. Cuida também da assessoria de imprensa do 

arcebispo. 

 

A comunicação pastoral é a relação da Arquidiocese com as paróquias. Está ligada ao 

Departamento de Pastoral, que coordena a ação pastoral. Esse departamento é a ação da 

Igreja junto à sociedade. Está dividido em comissões, como ação missionária, laicado, 

juventude, e uma delas é de comunicação, que conversa, articula com a rede de 

paróquias da Arquidiocese o desenvolvimento de projetos de comunicação. Dentro da 

comissão de comunicação estão a Pastoral da Comunicação e o Ministério de 

Comunicação da Renovação Carismática Católica. 

 

De acordo com Gilliard, os agentes de comunicação das paróquias normalmente são 

leigos, sem formação na área da comunicação. Geralmente fazem jornais impressos ou 

criam página em rede social para divulgar atividades da paróquia. Para acompanhar esse 

trabalho, dar formação e unidade, a Pastoral da Comunicação orienta quando necessário. 

                                                 
3 www.aves.org.br 
4 Revista mensal da Arquidiocese de Vitória 
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Em alguns momentos ela convida os agentes de comunicação das paróquias, apresenta 

os projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. 

 

Gilliard afirma que a Pastoral da Comunicação trabalha em sintonia com o pensamento 

da Igreja. Portanto, seu conteúdo de trabalho é o que acontece na Instituição. Assim, 

cabe a ela divulgar as atividades macro da Igreja para que as equipes das paróquias 

façam o mesmo, como a Campanha do Dízimo, ocorrida em julho de 2016, ou 

campanha do Mês da Bíblia, em setembro. 

 

A Pastoral também se dedica a formações. A do mês de maio é sempre voltada para a 

mensagem do Papa, referente ao Dia Mundial das Comunicações. Este ano de 2016 o 

Papa trabalhou a questão da misericórdia, então o tema foi o trabalho de comunicação a 

partir da misericórdia. Além disso, há formações técnicas, por exemplo, nas áreas de 

texto, redes sociais, fotografia, entre outros. 

 

De acordo com Gilliard, se uma paróquia precisar de formação basta entrar em contato 

com a Comissão para que ela providencie alguém para atender essa necessidade. Quanto 

a uma comunicação que vá “além dos muros da Igreja”, Segundo Gilliard a 

comunicação pastoral vai ao encontro dela com o enfoque dado pela Igreja, mostrando 

como a Igreja está atuando na sociedade, mostrando como ela colabora com a 

sociedade. Ele afirma que questões que afligem a socieddae a Igreja deve denunciar 

com ética, sem partidarismo. 

 

Ele diz, ainda, que não existem jornais específicos de pastorais. As pastorais têm muitas 

páginas nas redes sociais, assim como as paróquias. Os impressos estão restritos à 

Revista Vitória e aos jornais de paróquia. “Hoje o impresso tem um custo alto, tem que 

ter uma qualidade técnica. Não é qualquer texto que vai atrair o público leitor. Fazer 

publicação impressa exige estudo, pesquisa de formato, investimento do ponto de vista 

técnico, de diagramção, entre outros”, explica Gilliard. 
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O jornalista afirma que as pastorais estão integradas nas comissões do Departamento de 

Pastoral e que a Pastoral da Comunicação está a serviço das comissões. De acordo com 

ele, a Pastoral da Comunicação busca centralizar a comunicação das demais pastorais 

sociais buscando se interar de suas atividades e enviá-las para os agentes de pastoral 

responsáveis pelos jornais das paróquias como forma de divulgá-las nesses 

informativos. 

 

No que diz respeito à comunicação da Pastoral Operária, para uma das integrantes dessa 

pastoral, a assistente social Katia Mariano, a Marcha pela Vida e Pela Cidadania5, 

realizada pela pastoral anualmente, todo dia 1º de maio, é um importante instrumento de 

comunicação. “É uma forma de dialogar com os moradores dos bairros por onde a 

marcha passa, com sindicatos, associações e movimentos sociais que participam dessa 

manifestação conosco denunciando os ataques contras os trabalhadores e 

trabalhadoras”, afirma Kátia. 

 

De acordo com Kátia, na marcha e em outras atividades da Pastoral Operária utiliza-se 

formas de comunicação como camisas, faixas e pirulitos. “Resolvemos fazer a camisa 

da pastoral como forma de marcar nossa presença nos eventos, de dizer ‘a pastoral 

operária está aqui’”, relata. O também integrante da Pastoral Operária, o aposentado 

José Machado destaca o círculo bíblico6 como uma forma de comunicação, de promover 

conscientização entre a classe trabalhadora. 

 

Quanto aos veículos de comunicação, Kátia Mariano afirma que a Pastoral Operária 

possui um grupo no facebook onde divulga suas atividades e debate assuntos 

relacionados às conjunturas política, econômica e social estadual e nacional. Não há 

nenhum profissional de comunicação auxiliando a equipe. 

 

                                                 
5 A marcha chegou a sua 17ª edição em 2016 
6 Criado pelo Frei Carlos Mesters, por meio do círculo bíblico os participantes refletem sobre os textos 

bíblicos em diálogo com a sua realidade. 
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Além do grupo no face, a Pastoral Operária divulga suas atividades no site Século 

Diário7, no site Pastoral Operária Nacional e no jornal Conquistar8. De acordo com 

Kátia, embora enviem informações para os veículos de comunicação da Arquidiocese de 

Vitória, raramente conseguem divulgar suas atividades na Rádio América9 e na Revista 

Vitória, por exemplo. Na programação da rádio, onde encontram mais espaço é no 

programa “A Palavra na Vida”, do Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo (Cebi-

ES). 

 

Conclusão:  

 

Num contexto como o atual, que é de retirada de direitos históricos da classe 

trabalhadora, como aponta as propostas de ações debatidas no “Encontro de Antigos e 

Novos Amigos da Pastoral Operária”, é preciso fomentar meios alternativos de 

comunicação como forma de mobilizar os trabalhores para manutenção e avanço no que 

diz respeito aos seus direitos. Trata-se, portanto, do fomento à comunicação popular. 

 

E essa comunicação encontra respaldo na Doutrina Social da Igreja, em documentos 

como os do Conselho Episcopal Latino Americano (Celam), bem como no Diretório de 

Comunicação da Igreja no Brasil, que, inclusive, ratifica o documento de Puebla na 

defesa da comunicação popular e da democratização dos meios de comunicação. 

 

Ao compreender os objetivos de uma pastoral social, percebe-se que muitos deles são 

também os objetivos da comunicação popular, ou seja, organizar os excluídos, 

promover mobilizações sociais. Logo, esse tipo de comunicação é um importante 

instrumento para a atividade das pastorais sociais. 

 

                                                 
7 Site de conteúdo jornalístico do Espírito Santo que abre espaço para sindicatos e movimentos sociais. 

Endereço: www.seculodiario.com.br 
8 Jornal impresso da Pastoral Operária Nacional 
9 Rádio da Arquidiocese de Vitória. Frequência: 690 AM. Site: www.escuteamerica.com.br 
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Entretanto, no caso da Arquidiocese de Vitória, não somente a Pastoral Operária, mas o 

conjunto das pastorais sociais não está contemplado na política de comunicação 

pastoral. Essa política está centrada principalmente nos jornais paroquiais, cujo objetivo 

é divulgar atividades macro da Igreja e informações do cotidiano da paróquia. 

 

Não há jornais específicos das pastorais para que neles elas possam promover reflexões 

sobre assuntos relativos aos grupos com os quais elas lidam, a exemplo do que acontece 

com a Pastoral das Favelas10, no Rio de Janeiro; e com o Jornal A Sirene11, que não é de 

nenhuma pastoral mas surgiu na Arquidiocese de Mariana, em Minas Gerais, e se 

enquadra no conceito de comunicação popular. 

 

As atividades das pastorais são enviadas como sugestão de pauta para os jornais 

paroquiais, o que não é garantia de veiculação da notícia. Mesmo se divulgada, não terá 

destaque e será numa matéria de caráter meramente informativo, e não mobilizador. Um 

dos argumentos apresentados para não investir em informativos específicos das 

pastorais foi o alto custo do impresso e a necessidade de qualidade técnica. 

 

Ambos os problemas apontados também devem ser preocupação dos jornais de 

paróquia, mas nem por isso sua produção deixa de ser incentivada pela Arquidiocese de 

Vitória. É importante destacar, ainda, que algumas dessas barreiras podem ser superadas 

por meio da formação, que é um dos eixos de atuação da Pastoral da Comunicação. 
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