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RESUMO  

A Região Sisaleira, localizada no semi-árido nordeste da Bahia, apresenta alguns 
dos piores índices sociais do país, e concomitantemente tem sido referenciada como 
território diferenciado, atribuindo-se uma forte atuação da sociedade civil organizada. 
Neste universo, a comunicação comunitária tem sido apontada como elemento estratégico 
na construção de mecanismos participativos do desenvolvimento rural. O presente estudo 
busca se debruçar sobre este espaço e compreender a relação entre a complexa cultura de 
mobilização dos movimentos sociais locais e sua necessidade de expressão e re-
significação de valores, manifestações e formas de atuação popular na região.   
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O Território do Sisal, mais conhecido como região sisaleira da Bahia, está 

localizado no semi-árido nordeste do estado e historicamente concentra alguns dos piores 

índices de desenvolvimento social e econômico do país. A renda média per capta é de 

meio salário mínimo mensal2. Além das atividades de exploração do sisal, que enfrentou 

um período de decadência após os anos 70, e das pedreiras, a base econômica é a 

pecuária extensiva e a agricultura familiar de subsistência, sujeita a longos períodos de 

seca que ciclicamente atingem a região, agravando os problemas sociais. Estes problemas 

são ainda aprofundados pela falta de acesso da população aos serviços básicos como 

saúde, educação e a inexistência de políticas adequadas à realidade do semi-árido. 

(RAMOS E NASCIMENTO, 2001) 

Recentemente, porém, a região tem sido apontada como um locus diferenciado de 

participação social, atribuída a uma ampla organização e mobilização dos movimentos 

sociais. Um destes espaços de gestão coletiva é o Conselho de Desenvolvimento 

Territorial (Codes Sisal), criado em 2002, e composto paritariamente por representantes 

da sociedade civil e poder público de 20 municípios3. A entidade é responsável por 

desenvolver as políticas de desenvolvimento local e administrar territorialmente as 

práticas e recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

A partir destas iniciativas são apontadas novas formas de dizer e fazer este espaço 

do semi-árido. Em contraposição ao sertão atrasado e vítima da seca, os movimentos 

locais iniciam um novo discurso de convivência e potencialização dos elementos locais. 

Sob esta perspectiva emerge um discurso de Nordeste como Território da 

Possibilidade 4, de reconstrução a partir da vontade política e da mobilização social. Esta 

idéia da possibilidade de reconstruir o cenário do sertão, ainda estigmatizado pelo chão 

rachado em que sobrevivem um exército de miseráveis, é em muito expressa no slogan da 

Associação de Pequenos Agricultores da Bahia do município de Valente (APAEB): O 

sertão tem tudo que a gente precisa, e se faltar, a gente inventa .  

                                                

 

2 Fonte: Índices de Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios Baianos, Seplantec, 2002 
3 Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, 
Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santa Luz, Serrinha, São Domingos, Teofilândia, Tucano 
e Valente. Fonte: Codes  Sisal, Ata de Fundação 2002 
4 Durval Albuquerque Júnior, em seu trabalho A Invenção do Nordeste e outras artes (2001) utiliza a 
produção discursiva do momento de afirmação da regionalidade nordestina como ponto de partida para 
uma compreensão da constituição do território, produzido pela correlação das forças e do poder e aponta o 
Nordeste com Território da Revolta e Território da Miséria. 



  
Num exercício de interpretação deste contexto a partir da noção do poder 

simbólico, Bourdieu apresenta a reivindicação/ produção do discurso regionalista como 

produto de sua estigmatização e sua existência enquanto espaço periférico econômico e 

social, e não simplesmente geográfico (BOOURDIEU, 2001). A idéia do território não 

como mera questão geográfica ou divisão militar, mas como discurso construído, produto 

de uma rede de relações entre agentes que se reproduzem e agem com dimensões 

espaciais diferentes. Edward Said desenvolve que a constituição de um território é uma 

narrativa, uma estratégia de dominação em que a construção do discurso se configura 

como a legitimação da subordinação do outro (SAID, 1995). 

Nossos territórios existenciais são imagéticos. Eles nos chegam e são 

subjetivados por meio da educação, dos contratos sociais, dos hábitos, ou 

seja, da cultura que nos faz pensar o real como totalizações abstratas . 

(ALBUQUERQUE, 2001: 27) 

Dizer o nordeste hoje também é entrar na disputa. Não é à toa que emergem uma 

série de formas de se dizer nordestino, multiplicidade de territorialidades que compõem o 

homogêneo Nordeste e que não se restringe à visibilidade cultural e situa-se para além 

da produção do discurso. Está no âmbito da legitimação, do fazer-se um enunciador 

competente e reconhecido socialmente.  

O discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito 

como verdadeiro ou autorizado (...). O discurso competente é o discurso 

instituído. É aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia 

ser assim resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro 

qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância . 

(CHAUÍ, 2000: 07)  

Sendo assim, a construção da região sisaleira não acontece descontextualizada. 

Ela emerge historicamente no movimento de profundas transformações sociais, culturais 

e tecnológicas do fim do Século XX, em que o avanço do processo de internacionalização 

da economia capitalista monopolista atinge seu ápice com o aprofundamento do 

fenômeno da globalização e seu discurso totalizante da ditadura do dinheiro e da 

informação. 



   
Milton Santos reflete que o avanço desta imposição hegemônica, na sua 

configuração cotidiana, vivencia o lugar da experiência como espaço esquizofrênico em 

que se travam os embates entre o mundo global e a experiência concreta.  

O território tanto quanto o lugar são esquizonfrênicos, porque de um 

lado acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para 

impor sua nova ordem, e, de outro lado, neles se produz uma contra-

ordem, porque há uma produção acelerada de pobres, excluídos, 

marginalizados. (...) Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é 

apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência 

sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das 

heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele 

espaço exerce um papel revelador sobre o mundo.

 

(SANTOS, 2001: 114) 

Acirram-se assim as discussões sobre a importância do local como espaço 

privilegiado de disputas e ajustes, territórios em que se configuram as relações 

combinatórias entre cultura local e a assimilação e/ou refuncionalização da cultura 

hegemônica global (BARBERO, 2000).  O território pensado como base de reconstrução 

da experiência, e não apenas espaços geográficos ou econômico-produtivos.  

Situa-se neste debate a concepção de desenvolvimento mais ampla, que tenha o 

homem e sua relação com o mundo na dinâmica de compartilhamento cognitivo como 

perspectiva prioritária. Uma perspectiva que fuja aos modelos desenvolvimentista num 

processo de canalização das forças sociais.  

Sem dúvida a experiência tem demonstrado amplamente que o 

verdadeiro desenvolvimento é principalmente um processo de ativação e 

canalização das forças sociais, de avanço da capacidade associativa, de 

exercício da iniciativa e da invenção. Por tanto, se trata de um processo 

social e cultural, e apenas secundariamente econômico. Se produz o 

desenvolvimento quando na sociedade se manifesta uma energia capaz de 

canalizar de forma convergente forças que estavam latentes ou 

dispersas . 

(FURTADO, 1982: 149) 



  
Também a configuração territorial coloca-se como disputa pela hegemonia, pelo 

consenso majotário, da dominação pela construção de novos mecanismos de coesão 

social. A construção do discurso e da narrativa, ferramenta essencial na criação e 

legitimação do entendimento do mundo e da forma como ele se constitui, é também um 

ambiente de disputa. Gramsci atenta para o papel dos intelectuais - produtores, 

organizadores e difusores do discurso 

 

em que os grupos sociais, para se legitimarem 

socialmente no mundo da produção econômica, produzem seus próprios intelectuais. Ou 

seja, se esforçam em construir os atores legitimados do discurso, que darão sustentação 

ao pensamento e à ação dominante. 

Todo grupo social, nascendo do terreno originário de uma função 

essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 

tempo, organicamente, uma ou mais, camadas de intelectuais que lhe dão 

homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo 

econômico, mas também no social e político: O empresário cria consigo o 

técnico da industria, o cientista da economia política, o organizador de 

uma nova cultura, de um novo direito, etc... . 

(GRAMSCI, 2004: 08) 

A partir da percepção do processo de construção e imposição da hegemonia, faz-

se necessário pensar o processo de constituição dos territórios como o resultado de 

complexas disputas pelo discurso homogeneizante destes espaços geo-político-culturais. 

A forma como as comunidades locais gerem a dinâmica interna de interesses frente aos 

rumos ditados pela globalização determina as conformações territoriais que vão além do 

processo de demarcação geográfica. O lugar de enunciação do discurso que cria, difunde 

e legitima o sentimento de pertencimento , a coesão social e as formas de interação do 

homem com o mundo em seu território cotidiano é o locus das disputas contemporâneas. 

A comunicação, como produtor e difusor privilegiado de cultura, é elemento fundamental 

no processo de afirmação hegemônica.  

Processo que se apresenta nos meios de comunicação de massa da Região 

Sisaleira como legitimadores do discurso de interesse dos grupos oligárquicos. As 

freqüentes estiagens servem de justificativa pelos difusores competentes do discurso e 

legitima a manutenção da situação de pobreza e miséria historicamente fundamentada na 



  
má-distribuição de terras e na apropriação do poder local. Apropriação esta que se 

materializa em todos os aspectos e serviços: crédito, assistência técnica, saúde, poder 

político, econômico e outros. Incluindo-se a tutoria dos meios de comunicação locais em 

que das sete maiores emissoras radiofônicas regionais5, cinco receberam outorga no 

período em que Antônio Carlos Magalhães era o então Ministro das Comunicações6 e as 

outras duas tem processo ainda do período ditatorial e ainda hoje permanecem veiculadas 

a grupos políticos relacionados ao senador de maior destaque na política baiana, numa 

explícita conversão e legitimação do privado como interesse público7.  

O acesso e a produção local de informação configuram-se como elemento central 

na disputa e na re-significação de uma cultura marcada pela oralidade, pela dominação e 

por uma imagem de aridez social. Aos movimentos sociais locais, empenhados no 

contra-discurso, a comunicação apresenta-se como estratégia de re-afirmação dos ritos, 

ritmos e significações locais, e transformação dos valores de subserviência, motivando a 

convivência emancipatória com o sertão. Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Apaebs 

(Associações de Pequenos Agricultores do Estado da Bahia), Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais, conselhos, igrejas e o MOC (Movimento de Organização 

Comunitária) são algumas das entidades responsáveis pela mudança. A ênfase são os 

meios de comunicação popular, em especial o rádio que encontra fácil acolhida em uma 

população de cultura prioritariamente oral e semi-alfabetizada. A comunicação 

convertida em elemento de disputa na re-significação e valorização das identidades 

locais, na constituição de redes e mobilização de atores sociais, capaz de promover a 

circulação e difusão de informações de interesses comunitários. Sob esta perspectiva de 

uma comunicação plural e democrática, os processos comunicativos se configuram como 

um elemento novo e estratégico ao desenvolvimento territorial. (SHAFF, 1995). 

As ações de comunicação da sociedade civil organizada da região sisaleira são 

fruto de um processo histórico de forte mobilização social e se acentuam na implantação 

                                                

 

5 Em Serrinha, Rádios Regional AM  970 e Morena FM 97,9 de propriedade de Antônio Lopes do 
Nascimento, dono do Grupo Lomes de Radiodifusão com atuação em toda a Bahia, e a Continental AM 
1330 pertencente ao Deputado Rubem Carneiro; em Conceição do Coité, Rádio Sisal AM 900 da família do 
antigo prefeito Tom, e a emissora educativa Sabiá FM de propriedade de Hélio. Monte Santo, conta com as 
emissoras Piquaraça FM 91.1 e Grande Sertão AM ligadas ao ex-deputado Ariston Andrade. Por fim, a 
Rádio Educativa Tucano FM também ligada a um grupo político local. 
6 1984 a 1988 
7 Fonte:  MOC  Movimento de Organização Comunitária (www.moc.org.br) 

http://www.moc.org.br


  
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em 1996. A necessidade de mobilizar as 

famílias e a opinião pública quanto ao problema da exploração da mão-de-obra de 

meninos e meninas e à necessidade de adesão e participação da sociedade civil na gestão 

são impulsionadores da demanda comunicacional. 

Além da comunicação face a face, baseada nas relações interpessoais e na 

confiança e sociabilidade dos compromissos com rosto (Giddens: 1991), percebeu-se a 

necessidade de investir em processos comunicacionais de maior abrangência e alcance, 

inteirados às novas dinâmicas sociais mediadas e assentados na credibilidade 

institucional: A problemática do trabalho infantil deveria também ser alvo da mobilização 

através dos meios de comunicação de massa. Como estratégia de mobilização de veículos 

de maior impacto nacional e internacional, investiu-se, principalmente via o Unicef 

 

Fundo das Nações Unidas para Infância, na sensibilização, atendimento e 

acompanhamento da grande mídia na cobertura sobre as questões do trabalho infantil.  

Entretanto, a difusão das informações referentes ao andamento do PETI esbarram 

localmente na tutoria dos meios de comunicação regionais pelas oligarquias, que 

monopolizavam a produção, o acesso e a circulação de informação local. As freqüentes 

denúncias de má uso do dinheiro público, bem como iniciativas de mobilização popular 

eram sistematicamente manipuladas, ou simplesmente vetadas da programação.  

As rádios comunitárias emergem da necessidade de viabilizar instrumentos 

alternativos. A maioria surge no final dos anos 90 e início de 2000, provocadas pelos 

movimentos sociais locais, como MOC, Apaebs, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 

Pólos Sindicais, e grupos ligados as Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, e 

apoio financeiro de organismos internacionais de cooperação como a CRS ligada a Igreja 

Católica Européia.  

Além das atividades de fortalecimentos das rádios comunitárias, investiu-se na 

capacitação e apoio aos profissionais, que, na maioria dos casos, atuam voluntariamente e 

sem formação técnicas. A opção, já adotada com relativo sucesso pelos movimentos 

sociais e nas Comunidades Eclesiais de Base desde os anos 60 e 70, revela uma inserção 

e apropriação dos movimentos populares nas práticas e experiências comunitárias de 

comunicação. Se por um lado pode ser entendido como desobediência civil, por outro 



  
demonstra uma pro-atividade local no sentido de suprir as deficiências do Estado na 

garantia do direito à comunicação e à informação qualificada.  

A reação dos políticos e emissoras locais frente a estas iniciativas foi uma 

resposta agressiva e constante de perseguição e marginalização das emissoras 

comunitárias e de suas lideranças, através do forte processo repressivo da Anatel 

(Agência Nacional de Telecomunicações) e da Polícia Federal.  Cerca de 18 lacres e 

apreensão de pelo menos 11 transmissores e mais tantos outros equipamentos, além do 

constrangimento público e agressões aos comunicadores, perseguidos como bandidos e 

alguns respondendo a processo judicial. Tudo isso num período de apenas três anos (entre 

2002 e 2004). Sobre estas experiências, relatos das lideranças atestam casos como o de 

Retirolândia, em que a população, ao ouvir no ar a ação dos policiais, ocupou a frente da 

emissora em protesto e impediu a ação repressiva. Em Riachão do Jacuípe, município do 

território vizinho, 25 Policiais Federais invadiram a Igreja para apreender os 

equipamentos escondidos pela população. 

Ao invés de desanimar o movimento recém-instituído, o movimento repressor 

provocou a articulação entre os atores, que buscavam encontrar formas de continuar 

reagindo. A repressão foi decisiva para a atuação embrionária de uma rede destas 

emissoras comunitárias que para fugir, ou pelo menos tentar driblar dos mecanismos de 

opressão, construíram ações regionalizadas de mobilização e de busca de apoio político 

junto a organizações de defesa de direitos humanos e parlamentares.  

A partir da criação das rádios, foram empreendidas capacitações de 

comunicadores, articulação regional das emissoras, formação de lideranças em técnica, 

legislação e gestão da comunicação, e se desdobraram na criação de entidades regionais 

como a Abraço Sisal (Associação Brasileira de Rádios Comunitárias) e na Agência 

Mandacaru de Comunicação e Cultura, voltada a produção comunicacional junto aos 

movimentos locais.  

A ação junto às emissores populares envolve 11 rádios comunitárias8 no território 

do Sisal desenvolvendo um projeto alternativo de viabilização de uma rede de 

                                                

 

8 Integram a rede: Rádio Arcos FM em Retirolândia; emissora Cultura FM de Araci, com habilitação 
provisória; Cruzeiro FM de Tucano; Coite Livre FM de Conceição do Coité; Independente FM em Ichú; 
Nordestina FM em Nordestina; Queimadas FM e Riacho FM em Queimadas; Serrinha FM de Serrinha; 



  
comunicação em que se defende a idéia da população como produtora do conhecimento. 

A mobilização também já provoca outros atores, como a Universidade Estadual da Bahia, 

que prevê a implantação em 2006 de um Curso de Comunicação Social, com habilitação 

em rádio-jornalismo para o Campus XIV, localizado em Conceição do Coité.  

É como base neste processo de discussão por alternativas de comunicação que se 

constituem discursos, formam-se atores e aprofunda-se uma compreensão crescente da 

necessidade de um modelo comunicacional para o território. Com a consolidação do 

CODES Sisal, estas vozes emergem nas disputas e debates, e conquistam espaços 

essenciais para o estabelecimento da comunicação como demanda prioritária no Plano de 

Desenvolvimento Territorial. Como no CODES Sisal há uma inserção mais articulada da 

sociedade civil organizada, também os atores da comunicação ligados a estes 

movimentos potencializam sua atuação e conquistam espaço na tentativa de constituir 

processos comunicacionais diferenciados. 

Um destes espaços relevantes foi a definição em Assembléia Geral, mecanismo de 

deliberação coletiva das decisões, da comunicação e da cultura como um dos seis eixos 

prioritários do Plano de Desenvolvimento Territorial do Sisal9. Para elaborar as 

estratégias nesta área, foi constituído o Grupo Temático de Comunicação (GT-Com), que 

reunia um grupo mais específico e direcionado a desenhar as propostas nesta área, 

também O GT de Comunicação era composto por representantes das rádios comunitárias 

(Abraço - Sisal), da Agência Mandacaru, e das organizações como MOC e Apaeb 

Valente, além do Pólos Sindical do Sisal e da Universidade Estadual da Bahia, Campus 

XIV.  

A comunicação comunitária está relacionada com as necessidades dos 

movimentos de resistência e reivindicação .  

(COGO, 1998: 39) 

Um processo de comunicação que se apresenta numa configuração mais ampla 

que o modelo clássico emissor-receptor. Vivida em sua dimensão política, ela torna-se 

                                                                                                                                                

 

Santaluz FM em Santaluz; Valente FM em Valente também com concessão provisória; além de mais 
algumas emissoras de municípios vizinhos ao território que atuam em rede. 
9 O Plano de Desenvolvimento Territorial do Sisal, mais conhecido como PTDR 2005-2007 inclui como 
eixos Educação, Saúde, Infra-estrutura, Meio Ambiente, Comunicação e Agricultura Familiar. 



  
elemento central de um modelo comunicativo baseado no diálogo e na participação 

popular a partir da construção cotidiana da realidade. Tendo forte inspiração em Paulo 

Freire, boa parte destas iniciativas inspiram-se em sua teoria da comunicação dialógica e 

libertadora (LIMA, 1981). Um deslocamento da redução da comunicação e da cultura a 

campos isolados das dinâmicas políticas, econômicas e sociais.  

A partir da análise dos depoimentos, dos documentos produzidos nas discussões 

locais e da observação do processo, identifica-se na região uma compreensão de cultura e 

de comunicação, baseada na experiência concreta, que recoloca o homem com sujeito 

objetivo, criador da realidade social, referindo-se ao significado central da práxis e do 

trabalho na constituição da realidade humana10. Cultura como síntese da dialética entre 

natural e artificial cede lugar a uma oposição entre cultura e natureza, entre trabalho 

intelectual e trabalho manual11.  

Em Eagleton, a afirmação da cultura como campo social autônomo seria um 

reconhecimento da separação prática das atividades morais e intelectuais da ação 

produtiva. 

A própria noção de cultura repousa assim, sobre uma estranhamente 

moderna alienação do social relativamente ao econômico, isto é, à vida 

material. Apenas numa sociedade cuja existência cotidiana pareça 

desprovida de valor poderia a palavra cultura vir a excluir a reprodução 

material; todavia, esta seria a única forma através da qual o conceito 

poderia transforma-se em crítica a este tipo de existência .  

(EAGLETON, 2003: 47) 

O tema da cultura emerge como elemento fundamental nestas disputas e adquire 

importância em contextos de quatro tipos de crise histórica: Quando se aponta como 

                                                

 

10 Kosik, Karel. 2002, pp. 123-126. Com base na argumentação sobre o papel central da intervenção 
humana na natureza, na produção e reprodução da vida social, Kosik desenvolve a idéia de que o homem 
na criação de si mesmo como ser histórico-social produz: bens materiais, o mundo materialmente sensível; 
as relações e instituições sociais; e as idéias, concepções e sentidos correspondentes a esta intervenção.  

11 A respeito desta distinção, Kosik aprofunda: O capitalismo rompe este vínculo direto, separa o 
trabalho da criação, os produtos dos produtores e transforma o trabalho numa fadiga acriativa e 
extenuante. A criação é arte, enquanto o trabalho industrial é ofício, repetitivo, pouco apreciado e que se 
autodespreza. (...) Com a perda do domínio sobre o mundo material criado, o homem perde também a 
realidade.  Pp. 123  



  
única alternativa a uma sociedade degradada; quando parece que as belas artes já não 

serão possíveis numa profunda alteração social; um grupo ou povo busca sua 

emancipação política; e por fim quando o poder imperialista transige com as formas de 

vida dos subjulgados (EAGLETON, 2003: 40).   

Na redefinição da cultura, é fundamental a compreensão de sua natureza 

comunicativa. Isto é, seu caráter de processo produtor de significações e não de mera 

circulação de informações, no qual o receptor não é um simples decodificador da 

mensagem, mas também produtor. 

O que já não fará sentido é continuar programando políticas que 

separem aquilo que acontece na Cultura daquilo que acontece nas 

massas, na indústria e nos meios massivos de comunicação. Estas não 

podem ser políticas à parte, já que o que acontece culturalmente com as 

massas é fundamental para a democracia, se é que a democracia tem algo 

a ver com o povo .  

(MARTÍN-BARBERO, 1997: 287)  

Uma nova associação entre democracia, cultura e comunicação. Em que a 

participação popular em todas as esferas sociais e em seus espaços públicos se configura 

como a construção de uma democracia efetiva, e não apenas restritiva e discursiva. 

(BOBBIO 1986).   

Um exercício complexo e conflitivo em que o território do sisal se apresenta a este 

estudo como espaço e elemento de análise. Como se concretiza um projeto cultural que 

articule o político, o cultural e o pedagógico? Quais seus desafios e perspectivas? Que 

modelos de comunicação e desenvolvimento territorial são possíveis frente ao 

capitalismo monopolista? Estas são questões que longe de respondidas, se fazem presente 

e inerentes ao posterior desenvolvimento desta obra inacabada. 
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