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Comunicação Comunitária pode
ser compreendida em um amplo
espectro, mas é fundamental terse em mente que:
“Comunicação
para
o
desenvolvimento é quando uma
determinada
comunidade
se
levanta e coloca todo o seu
potencial comunicativo a serviço
da
promoção
do
desenvolvimento pessoal, social,
político, econômico, cultural e
ambiental de seus integrantes e
de
seu
entorno”
(Cipó
Comunicação).
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Introdução

Este trabalho tem como proposta traçar um histórico do bairro Plataforma,
localizado no subúrbio ferroviário de Salvador, apresentando seu perfil atual,
situação política, econômica, religiosa, social, educacional, cultural, artística etc.,
bem como as ações de ONGs, associação e da sociedade civil como um todo.
Pessoas que procuram preencher as lacunas deixadas pelo poder público. O
enfoque principal é a comunicação comunitária, estabelecido através de estudo da
rádio local e a verificação de seu alcance, uso e implicação na comunidade.
Para tanto, o trabalho fora dividido em capítulos. No primeiro, um pouco sobre
o que é comunidade, articulando com os conceitos sobre noções de territorialidade e
identidade social. Fala-se sobre a comunicação comunitária, assunto que será
abordado com maior abrangência a partir do capítulo III. Neste capítulo, também há
uma amostra de como a comunidade de Plataforma tem se mobilizado, a fim de
fazer com que políticas públicas tragam benefícios à comunidade.
No capítulo II, mão na massa! Um diagnóstico completo da comunidade, fruto
de um trabalho intenso de pesquisa, de diálogos e de muitas caminhadas. Uma
amostragem geral de como Plataforma está assistida, em quesitos de extrema
relevância, tais como educação, saúde, lazer, economia, dentro outros. É a
possibilidade de vislumbrar, também, a história de Plataforma e do Subúrbio
Ferroviário, locais de belezas múltiplas e de uma variedade cultural imensurável.
No terceiro capítulo, uma ampla avaliação da comunicação. Discussões que
vão desde a história do rádio à quebra do processo de verticalização da
comunicação no Brasil, como processo de democratização. O direito à comunicação
é discutido em âmbito comercial e comunitário, através de apresentação de caso: JP
Publicidade, veículo de comunicação popular. A comunicação como direito é a peça
chave desse capítulo.
Por fim, em seu quarto capítulo, uma conclusão. É o arremate final de como
anda a comunicação em Plataforma, de que forma a comunidade está articulada,
como se dar as intervenções políticas. O que, de fato, significa a palavra
8

comunidade na vida destes atores sociais? Você também encontrará uma lista de
referências que nos foram úteis, além de poder conferir anexos que ajudaram a
contextualizar o trabalho, feito com carinho e grande responsabilidade comunitária.

Boa leitura a todos,
Equipe de Plataforma.
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CAPÍTULO I – O QUE É COMUNIDADE
Comunidade
É importante definir melhor o que se entende por Comunidade. A palavra em
si deriva de “comum” e essa é a palavra – chave para sua definição.
De acordo com o Ferreira (1986), "Do ponto de vista social, comunidade é o
agrupamento social que se caracteriza por forte coesão baseada no consenso
espontâneo dos indivíduos", ou seja, as pessoas vivem num mesmo local e se
organizam dentro de um conjunto de normas.
A definição de Raquel Paiva (2003) para comunidade é baseada na noção de
grupo social, disponibilizado a uma mobilização em prol da melhoria da qualidade de
vida e a idealização de sermos todos “iguais” no que diz respeito aos direitos,
deveres e noções de cidadania.
Comunidade também significa comunhão, participação, congregação e estar
irmanado por uma mesma herança cultural e histórica. Formando, assim, uma
Comunidade de Interesses, como a comunidade do bairro tal, na cidade tal, ou seja,
todos comungam interesses semelhantes, isto é, "comuns a todos" (CAMPOS
UNESP, 2008).
"Também se dá o nome de Comunidade a um
grupo de pessoas que exercem atividades afins, com
características

específicas

e

individualizantes:

a

comunidade médica, a comunidade dos comerciantes; ou
a um grupo de pessoas que praticam a mesma crença ou
ideal: a comunidade católica; ou a um grupo de pessoas
que vivem submetidas a uma mesma regra religiosa: as
Irmãs do Imaculado Coração de Maria" (UNESP, 2008).
De acordo com Raquel Paiva (2003) o afastamento do Estado em relação à
suas responsabilidades sociais manifesta nos integrantes da comunidade o
sentimento de “cidadãos do mundo”. Um dos motivos de integração à comunidade é
a busca do homem pela aceitação do outro, pelo sentimento de grupo e união.
Juntos, a comunidade se organiza visando à melhoria do local.
10

Assim, a comunidade de moradores de um determinado bairro une-se para ter
um representante na Câmara que defenda os interesses do lugar; une-se para que o
bairro seja asfaltado ou ganhe uma creche, uma linha de ônibus, uma nova
empresa, uma escola, um posto de saúde, um posto de polícia.

Pensando a Comunicação Comunitária
A comunicação é o elemento agregador das sociedades – tem o poder de
unir, criar, fortalecer e de capacitar os indivíduos para que fiscalizem as ações
públicas e privadas.
"A

comunicação

comunitária,

ou

mais

recentemente, a comunicação para a cidadania, é um
novo campo de estudos – e também porque não dizer, de
mercado – que vai tratar, nos tempos atuais, da gestão
da comunicação no espaço educativo, voltada ao
planejamento, execução e realização dos projetos eu se
articulam no âmbito da Comunicação/ Cultura/ Educação,
criando ecossistemas comunicacionais" (COGO, 2001).
Para que a comunicação seja eficiente faz-se necessária a representação de
todos os segmentos sociais. Essa participação popular na produção da informação
ainda é minoritária (UNB, 2008).
"No Brasil, por exemplo, 80% do conteúdo
veiculado nos meios de comunicação de massa são
controlados por sete grupos empresariais. Mas a
comunicação é um direito humano e é preciso que
lutemos para que se configure em uma atividade
educadora, a qual permita a participação direta de
sujeitos até então acomodados à função de simples
receptores" (UNB, 2008).
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A idéia de Comunicação Comunitária se refere, justamente, ao uso dos meios
de comunicação pelas comunidades. Na produção de conteúdo mediático, as
comunidades encontram a oportunidade ideal para a discussão de idéias, para a
integração e o convívio social, assim como para a difusão de seus elementos
socioculturais.
No desenvolvimento da competência comunicativa, os indivíduos agregam
novos elementos à sua visão de mundo, como o entendimento das relações sociais
e das estruturas de poder. Desenvolvem, assim, uma leitura crítica dos meios de
comunicação de massa convencionais e tornam-se mais capazes para o exercício
de cidadania (COGO, 2001).

Participação Política e Cidadania
“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não
tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de
decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social” (DALLARI,
1998).
Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para
melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ser cidadão é nunca se esquecer das
pessoas que mais necessitam. A cidadania deve ser divulgada através de
instituições de ensino e meios de comunicação para o bem estar e desenvolvimento
da nação.
A democracia é um sistema político que se baseia no livre exercício da
cidadania. A palavra democracia tem sua origem na Grécia Antiga (demo=povo e
kracia=governo). Este sistema de governo foi desenvolvido em Atenas (uma das
principais cidades da Grécia Antiga). Embora tenha sido o berço da democracia,
nem todos podiam participar nesta cidade. Mulheres, estrangeiros, escravos e
crianças não participavam das decisões políticas da cidade. Portanto, esta forma
antiga de democracia era bem limitada. Atualmente a democracia é exercida, na
maioria dos países, de forma mais participativa. É uma forma de governo do povo e
para o povo (ALVES, 2000).

12

Para ser um cidadão participante, é preciso estar bem informado sobre os
acontecimentos e as coisas públicas. Segundo Ferreira (1986), "cidadania é a
qualidade ou estado do cidadão". Entende-se por cidadão "o indivíduo no gozo dos
direitos civis e políticos de um estado, ou no desempenho de seus deveres para com
este". A cidadania é, portanto, o conjunto dos direitos políticos de que goza um
indivíduo e que lhe permite intervir na direção dos negócios públicos do Estado,
participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua
administração, seja ao votar (direto), seja ao concorrer a cargo público (indireto).
Para Raquel Paiva (2003), "com o afastamento do Estado da cena pública,
eximindo-se de responsabilidade para com o setor social, as populações descobremse sem respaldo para resolver suas corriqueiras atividades. O alheamento do Estado
(notado a partir do desmantelamento e leiloamento de suas instituições e órgãos)
afeta principalmente uma parcela majoritária, excluída da ordem do capital, sem
recursos para financiamentos de serviços."
A cada dia que passa, o consumo torna-se, cada vez mais, o elemento capaz
de definir o perfil dos grupos sociais. A nova elite investe muito mais em educação e
informação. Sendo assim, a quantidade dos excluídos do processo de globalização
aumenta à medida que cresce o número de desempregados de uma população.
Este é um dos fatores que tem propiciado o surgimento de movimentos em prol da
cidadania.
Responsável pela produção de maior integridade social, a comunidade
representa um conjunto de pessoas com interesses mútuos que vivem no mesmo
local e se organizam dentro de um conjunto de normas, para reivindicar as suas
necessidades. O termo “comunidade” é, nos dias atuais, amplamente utilizado por
várias ciências, em alusão a várias coisas. O dicionário Aurélio apresenta vários
conceitos, destacando-se dois que particularmente nos interessam: o primeiro
significa “qualidade ou estado do que é comum”, o segundo representa “qualquer
conjunto populacional considerado como um todo, em virtude de aspectos
geográficos, econômicos e/ou culturais comuns”. Desta forma, um grupo de
pessoas que vivem num determinado espaço, sob as mesmas condições
socioculturais e ambientais, é assim denominado (FERREIRA, 1986).
A Bahia, como berço simbólico do Brasil, vem produzindo e expandindo o
sentido de inclusão cultural e consolidando a presença afro-brasileira, através da
luta histórica de participação, pela exposição na literatura e de toda a indústria
13

cultural, da riqueza litúrgica ao longo dos anos. Por parte das comunidades, há uma
clara preocupação com a educação, a comunicação e a cultura, no sentido de
incluir, de exibir um novo padrão estético e, portanto, também ético e político. Esses
grupos mantêm suas práticas educativas e comunicacionais nos seus bairros de
origem, dando um sentido de comunidade, de pertencimento sem, no entanto, deixar
de transitar por outros bairros de Salvador. Apresentam em comum o fato de
valorizar a comunicação como um bem social (SCHAUN, 2008).

Noções de Território e Identidade Social
O território não deve ser visto apenas na dimensão do espaço físico que
abriga camadas populares, mas deve resgatar fatos, histórias e práticas do cotidiano
das comunidades.
O "território popular" corresponde a um espaço social produzido, que se
constitui em face de um contexto de desigualdade social e empobrecimento urbano.
A constituição dos territórios populares em Salvador é heterogêneo, reflexo da
diversidade de práticas culturais e das próprias estratégias criadas para a
sobrevivência da população. A identidade coletiva dos moradores se expressa
através de sua cultura e das possibilidades de sua condição socioeconômica. A
visão de Milton Santos (2001) sobre o espaço geográfico contemporâneo colabora
com o nosso trabalho na medida em que nos ajudar a pensar e a localizar o lugar de
permanência do grupamento comunitário na cidade. O autor aponta duas
concepções de espaço através de suas verticalidades e de suas horizontalidades.
Para Milton Santos (2001): "o território não é apenas o lugar de uma ação
pragmática e seu exercício comporta, também, um aporte da vida, uma parcela de
emoção, que permite aos valores representar um papel. O território se
metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso...".
O território é constituído pela pluralidade de estilos de vida que demarcam,
simbolicamente, a forma de agregação espacial e social comunitária. A cultura tendo
como suporte os estilos nos guiará para a constituição de um fragmento da imagem
panorâmica da cidade contemporânea e seu ambiente comunitário. Não vamos
qualificar diferentes partes da cidade. Iremos recolher fragmentos para reconfigurar
o todo e fragmentar o conjunto que caracteriza a cidade, de forma caleidoscópica.
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Não podemos mais determinar de maneira segura e moderna quais os elementos
que formam a cultura urbana. A produção comunitária invade, penetra e resignifica
espaços que até bem pouco tempo pertenciam apenas a alguns atores sociais
seguros no topo de uma suposta pirâmide hierárquica.
As práticas populares, mediadas pelas disposições econômicas e pelo poder
do capital, constroem o bairro e os territórios dando significação à forma física e aos
conteúdos sociais.

Políticas Públicas
Políticas públicas são o conjunto articulado de planos, ações, programas e
projetos implementados pelo governo que deve atingir a população em geral para
garantir os direitos básicos, como saúde, educação, moradia etc (APPIO, 2006).
As políticas públicas visam a cumprir os direitos humanos, reduzir a
desigualdade social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É nosso direito
e dever interferir nas ações do Estado. Uma das formas de fazer isso é exercendo o
controle social, mecanismo criado pela sociedade para garantir a participação do
povo nas ações do poder público (APPIO, 2006).
Segundo

Eduardo

Appio

(2006),

“as

políticas

públicas

podem

ser

conceituadas como instrumentos de execução de programas políticos baseados na
intervenção estatal na sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de
oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as condições materiais de
uma existência digna a todos os cidadãos”.
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CAPÍTULO II - HISTÓRICO
O Subúrbio Ferroviário de Salvador
O subúrbio ferroviário possui uma área de 4.145ha, formado por cerca de 22
bairros

populares

mantenedores

de

grandes

manifestações

da

cultura

afrodescendente. O subúrbio tem aproximadamente 500 mil habitantes, de acordo
com a última pesquisa do IBGE (2000), em sua maioria negros, pobres e com baixa
escolaridade, vítimas da maior violência urbana do contexto metropolitano.
Nas décadas de 60 e 70 do séc. XX, o subúrbio ferroviário passa por um
processo rápido de adensamento, sendo local de atração da população do êxodo
rural, com algumas fábricas instaladas e com ligação para cidades da área
metropolitana via Avenida Afrânio Peixoto.
O bairro de Plataforma é considerado uma referência para o entendimento da
evolução do Subúrbio Soteropolitano. Sua população absolutamente formada por
afrodescendentes se manifesta de múltiplas formas contra os descasos políticos e
compartilham de práticas que constituem sua territorialidade. Estas manifestações
se concentram tanto na dimensão cultural, como na formação de movimentos sociais
representados por associações comunitárias que lutam por seus direitos. Além de
ser unidade morfológica e estrutural, caracterizada e detentora de uma paisagem
urbana e de uma função que integra as outras da cidade periférica que compõem
Salvador, o bairro de Plataforma, como território popular, é também um foco de
resistência contra a exclusão de classe e de raça, contra o aniquilamento cultural,
etc.
Plataforma – História
Mais do que um bairro, um foco de resistência

Além de constituir um cenário de inquestionável importância dentro do
contexto histórico e econômico da Bahia, o bairro de Plataforma, localizado no
subúrbio soteropolitano (Anexo 1), é conhecido como um território de múltiplas e
expressivas manifestações sócio-culturais, onde se fundamenta a identidade social
de suas comunidades, basicamente formadas por afrodescendentes de baixa renda.
16

Chama-nos

especial

atenção

o

sentimento

de

pertencimento

ao

bairro,

compartilhado por uma população de cerca de 61 mil habitantes (IBGE, 2000),
atualmente, que insiste em se manter atenta à luta pela cidadania. Pode-se dizer
que o bairro é, entre outras coisas, um foco de resistência contra a exclusão de
classe e de raça e contra o aniquilamento cultural. Para melhor compreender esse
território e essa gente, que integram um peculiar cenário político, cultural e social, é
preciso fazer uma pequena viagem ao passado para conhecer um pouco mais da
história deste bairro.
Plataforma é um dos mais antigos bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador
e está situado à margem da Avenida Suburbana, cercada, por um lado, pela orla
marítima da Baía de Todos os Santos, pela Enseada do Cabrito e, por outro, do
famoso Parque São Bartolomeu, tombado pelo patrimônio histórico. Para o
historiador Cláudio Silva, o nome Plataforma surgiu por causa de um engenho
movido por bois, que existia aos pés do morro, no século XVI, onde estava a
plataforma de defesa de Vicente Álvares, local futuramente ocupado pela Fábrica
São Braz – Fatbraz.

Figura 1 - Fábrica São Braz (Fatbraz).
FONTE: Jornal Tribuna da Bahia, 02.04.1988.
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Figura 2 - Fábrica São Braz (Fatbraz).
FONTE: Jornal Bahia Hoje, 12.12.1992.
A Fatbraz, hoje extinta, é uma perpétua referência para o bairro e para a
cidade. Porém, há também quem diga que a nomenclatura tem origem na existência
de uma balsa no formato de uma “plataforma flutuante”, que fazia a travessia
marítima das pessoas de Plataforma até o bairro da Ribeira, na época em que outros
meios de transporte, como ônibus e trem, eram precários ou não existiam.
Atualmente, esta ligação entre os bairros voltou a funcionar, como veremos mais
adiante.

Onde tudo começou
A ocupação inicial do território se inicia com a instalação dos primeiros
engenhos de cana de açúcar em núcleos próximos à região. Em 1558, segundo
Moura (2001), era uma Aldeia Jesuítica, a Aldeia de São João, situada nas Ribeiras
de Pirajá, onde habitavam os Tupinambás. Em 1560, após rebelião indígena,
liderada pelo chefe índio Mirangoaba, que buscava fugir da dominação portuguesa,
ela foi exterminada. Começou a ser reconstruída pelo padre Gaspar Lourenço e o
Irmão Simeão Gonçalves de Santiago. Em 1624, tornou-se sede religiosa da Aldeia
Espírito Santo, quando se deu a invasão holandesa na Bahia. O primeiro sermão
público em favor dos escravos negros, feito pelo Padre Antonio Vieira, com então 23
anos, quando ainda não tinha sido ordenado sacerdote, foi realizado na Aldeia São
João, que abrigava o Engenho de mesmo nome. Segundo afirmam os autores, era
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uma aldeia muito populosa, onde habitavam, aproximadamente, 4000 índios. Essa
densidade populacional indígena se explica pela proximidade do mar, e facilitava a
pesca, pelos vastos mangues e florestas, beneficiavam a caça, e pela profusão de
água doce e solo propício às plantações diversificadas.
Mas, o nascimento do bairro Plataforma só acontece em 1638, mais
especificamente no dia 16 de abril, quando o príncipe holandês Maurício de Nassau
desembarcou na praia. Nesta ocasião, Plataforma foi palco de alguns embates da
independência da Bahia, diante da tentativa da invasão holandesa. Antes do
nascimento do bairro, o local foi fazenda do marinheiro português Antonio de Oliveira
Carvalhal.
Quase dois séculos depois, em 1823, os portugueses viriam a bombardear o
bairro. Em 1851, o fazendeiro Almeida Brandão constrói uma usina que, após 9
anos, viria a se transformar na conhecida Fábrica São Braz (FATBRAZ). Uma outra
fábrica que compõe a história de Plataforma é a União Fabril dos Fiais, mais
conhecida como União Fabril, de propriedade da família Martins Catharino. Esta
fábrica contribuiu para o povoamento local até o século XX, dando origem a uma
população eminentemente operária. Além da mansão dos Catharino, o que havia de
residências naquele lugar se resumia à Vila Operária, um conjunto de casas
modestas, pertencentes aos então donos da terra, onde moravam os próprios
trabalhadores da fábrica, a maioria imigrantes. No entanto, com o deslocamento da
produção fabril para o sudeste, no final do século XIX, e, posteriormente, com a
descoberta do petróleo, nos anos 50, os materiais sintéticos foram tirando a
importância das fábricas de algodão. Fundada em 1875, a Fábrica São Brás, que se
destacou como uma forte colaboradora do desenvolvimento da produção têxtil da
Bahia e que se inscreveu definitivamente na história do bairro de Plataforma, fechou
suas portas em 1959 (SERPA, 2001).
Restaram aos moradores do bairro as memórias de um passado glorioso
(ROCHA, 2005). Não era o fim apenas de uma era no desenvolvimento industrial da
Bahia, era também o fim de um capítulo na história de seu operariado, que, em sua
maioria, se submetia a um processo de demissão em massa, com raras chances de
ser absorvido pela nova indústria, principalmente, no que diz respeito às mulheres.
Com o fim das velhas fábricas, extinguiram-se com elas as conseqüentes vilas
operárias, descaracterizando toda uma comunidade e o modo de vida específico das
classes

trabalhadoras

baianas

(SANDERBERG,
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apud

MOURA,

2001).

Comemorações realizadas nos bairros, como a festas e procissões religiosas, como,
por exemplo, a festa de Santa Mazorra e a Procissão Marítima de São Pedro e
Nossa Senhora, além do desfile do “Bloco do Bacalhau” no Carnaval, formado por
operários da Fatbraz. A manifestação dos moradores de Plataforma sempre esteve
presente, de forma muito marcante, ao longo de toda a existência do bairro.
A história do bairro sempre esteve ligada à existência da Fatbraz, como se
depreende de excerto contido no livro Fala Periferia:
“O bairro cresceu a partir da fábrica, especialmente o
comércio local. É difícil encontrar em Plataforma alguém
que não trabalhou ou tem pelo menos um parente na
família que era empregado da indústria de tecidos. “Eu
trabalhei na fábrica onze anos e meio e fazia tear. O tear
era elétrico, de correia... (Zilda dos Anjos Lopes); Tinha
feira ali perto da fábrica. Tinha também um armazém
grande ali do lado da feira onde o pessoal da fábrica fazia
compras (Alzira Lopes Carvalho)” (SERPA, 1998b).
Cabe ressaltar, ainda, dentro do contexto histórico e econômico, a
importância da linha férrea, que, desde os tempos mais remotos, foi fator
determinante para o desenvolvimento da região. No passado, permitia a ligação
entre os moradores da região do subúrbio ferroviário com o antigo centro comercial e
o porto da cidade, bem como outros municípios e estados, colaborando,
principalmente, com o transporte de mercadorias. Mas a conhecida Estação de Trem
Almeida Brandão.
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Figura 3 - Estação Almeida Brandão.
Fonte: Elaborado pelos autores (2008).
Recentemente reformada em 2007, só viria a ser inaugurada em 1875, em
virtude da expansão urbana rumo ao subúrbio ferroviário. Este advento beneficiou os
moradores com serviços que incluíam mercadorias que vinham do interior para
abastecer a feira local, a iluminação elétrica, o transporte e a instalação da Fábrica
Têxtil São Brás, proporcionando à região um desenvolvimento político e econômico
significativo naquele momento histórico (MOURA, 2001). Mas os benefícios desse
desenvolvimento não durariam para sempre. Com o passar do tempo, a população
do bairro acabou atingida pelas agruras do empobrecimento, devido, principalmente,
à falência e respectivo fechamento da Fábrica de Tecidos São Brás, seguida pela
decadência do transporte ferroviário. Como se percebe, a evolução histórica não foi
tão benevolente com essa região, a exemplo de outras regiões da periferia de
Salvador.
De artigo publicado na revista Diálogos Possíveis (julho/2005), extrai-se a
seguinte observação:
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“O professor e antropólogo Serra (2002), ao participar do
Seminário “Quem faz Salvador?”, e ao discorrer sobre o
tema “A cidade invisível”, chamou a atenção para a
existência de várias cidades invisíveis – infelizes,
mutiladas, ignoradas – que se ocultam por detrás de uma
outra, luminosa, alegre e festejada: a “Salvador vitrine”,
vendida como produto turístico.”
A letra da música Cidade d’Oxum, de Gerônimo Santana e Vevé Calazans,
cantada em verso e prosa, se referindo a Salvador, passa uma imagem
soteropolitana que não é a mesma para todos os habitantes da cidade (ROCHA,
2005). Enquanto que a publicidade vendida aos turistas salienta os pontos turísticos
da orla norte (em direção ao aeroporto internacional), do Centro Histórico, Igreja do
Bonfim, Farol da Barra, dentre outros, a orla suburbana e a periferia, rica em cultura
e aspectos geográficos não aparecem, sequer, nos mapas de turismo.
A realidade vivida por moradores da periferia e do subúrbio ferroviário é bem
distinta daquela vendida como “Terra da Felicidade” nos panfletos publicitários de
turismo. Em Salvador, nem “Todo mundo é d’Oxum”, e nem “Todo mundo é uma
coisa só”, como canta a música É D’Oxum, de Gerônimo. A cidade possui uma
estrutura de dominação racial, sexual e de classe, demonstradas pelas
desigualdades e pelos índices de violência, desemprego, educação, saúde,
condições de habitação, transporte, infra-estrutura, pobreza e racismo (ROCHA,
2005).

A força de uma identidade
Pessoas se aglomeram na Estação Almeida Brandão, à espera do próximo
trem. Enquanto esperam, apreciam a vista da bela Baía de Todos os Santos. De um
lado, a Ribeira, de outro, a Praia da Suburbana. A magnitude da grande ponte de
ferro ainda surpreende alguns. Depois de muitos anos condenada à precariedade e
insegurança, a estação foi reformada e reativada em 2007, para alegria dos
moradores. Afinal, a linha férrea conta boa parte da história deste lugar. Uma história
da qual sua população se orgulha.
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Atualmente, o bairro se consolida como de área residencial, com uma
diversificada oferta de pequenos comércios. Em suas manifestações culturais e
religiosas, os cultos africanos e os rituais místicos realizados no Parque São
Bartolomeu se destacam como uma das muitas ações de consolidação de
identidade social.
Os moradores de Plataforma se diferem da população dos demais bairros.
Suas vidas se entranham à vida do lugar. Manifestações de toda ordem se
multiplicam, seja no âmbito cultural, social ou político, reafirmando essa
territorialidade. Associações comunitárias e grupos formados por jovens de baixa
renda marcam a identidade local, trabalhando, incansavelmente, no combate ao
preconceito. Usam, sobretudo, sua arte e cultura como arma.
Pode-se definir o bairro de Plataforma como um lugar de resistência negromestiça, de forte coesão comunitária, cuja população tende a articular-se em grupos
organizados para reivindicar dignidade e cidadania. Sempre que necessário, os
filhos deste bairro se reúnem em passeatas e caminhadas para protestar contra a
violência policial aos pobres e negros, ou reivindicar melhores condições de vida.
Este quadro faz da população de Plataforma uma grande representação
popular, que concorre para a solidificação de uma identidade territorial. Assim, ao
longo de todo um processo sócio-histórico, Plataforma se destaca como referência
para outros bairros do subúrbio, que também são vítimas da ausência do poder
público e se vêem privados de uma infra-estrutura mais digna.
Muito já foi alcançado por meio das iniciativas dessas comunidades, mas
ainda falta bastante e a jornada é longa. Há de chegar o dia em que a voz uníssona
de Plataforma não soará indiferente às autoridades governamentais e os subúrbios
ferroviários de Salvador conhecerão dias mais prósperos.

Religiosidade
É notória a presença da religiosidade no dia-a-dia dos moradores de
Plataforma. Na Praça São Braz, ponto de encontro e lazer de muitos moradores, o
fluxo de fiéis e crianças que são catequizadas na Paróquia de mesmo nome, e
evangélicos que louvam a Deus no mesmo local, é comum.
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Plataforma é a comunidade em que predomina o maior número de terreiros
de candomblé. São 56 terreiros, de acordo com a pesquisa Mapeamento dos
Terreiros de Salvador, feita pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA (CEAO),
em parceria com a prefeitura. Referentes aos resultados da Amostra do Censo
Demográfico do ano de 2000, do IBGE, 9.892 residentes em Plataforma são
católicos apostólicos romanos, 3.390 são evangélicos, 101 pessoas são fiéis à
umbanda e candomblé, 63 são espíritas, 1.637 são de outras religiões e 6.837
moradores não têm religião.
O Padre São Brás, considerado o protetor da garganta, tem uma forte carga
na história de Plataforma. Levam o nome dele a principal praça da comunidade, a
antiga fábrica de tecidos e a segunda igreja mais antiga de Salvador. De acordo com
um martirológio grego (catálogo dos santos reconhecidos), havia um bispo, de nome
Blasius (em latim Blaesus = gago, ou em italiano Blaisius = claudicante, perneta, ou
em português = Brás) que realizava milagres médicos em Edessa, na Armênia. Brás,
com receio de ser capturado pelo imperador Licínio, que perseguia os cristãos, se
refugiou no monte Argeu, porém foi capturado e levado novamente à Edessa.
Durante o percurso, as pessoas iam abrindo caminho e clamando por milagres. Uma
das maravilhas feitas por ele o consagrou como protetor contra as doenças de
garganta, quando curou uma criança que estava morrendo, sufocada por uma
espinha de peixe na garganta.
As duas igrejas mais antigas de Salvador, Capela Nossa Senhora da Escada
e a Igreja de São Brás, serviram de hospedaria para as tropas de Maurício de
Nassau, em 1632, quando invadiu Salvador. A Capela Nossa Senhora da Escada foi
construída por Affonso Álvares, em 1536 com taipa e palha e reformulada em 1566,
por Lázaro Arévalo em pedras e calcário marinho. Em 1571 passou a pertencer à
Companhia de Jesus e ficou sobre o controle dos jesuítas. Já em 1965 a Capela foi
reformada pelo Ipham - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Figura 4 - Igreja de São Brás
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)

A igreja de São Brás (Figura 4) foi construída em 1587 por Antonio Carvalhau
e, de acordo com Alessandra Costa, 29, secretária da Paróquia São Brás, a capela,
além da Matriz, atende a mais 8 comunidades, todas em Plataforma: Comunidade
de Maria de Nazaré, na rua Mabaço; Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, na
Rua da Paz; Comunidade São Francisco de Assis, situada na rua Jaime Vieira Lima;
Nossa Senhora da Conceição, na Estrada do Cabrito; Comunidade Nossa Senhora
de Monte Serrat, na Travessa São Oliveira, em São João; Transfiguração do Senhor,
na rua Estrada do Cabrito; Comunidade Santíssima Trindade, na Rua Chile; e a mais
nova Jesus Cristo Ressuscitado, na Avenida Afrânio Peixoto.
A Paróquia realiza um trabalho de educação religiosa mesclado com projetos
sociais. São 50 catequistas para catequizar em média 500 crianças de 7 a 11 anos,
e somente na Matriz são 160 crianças. Os catequistas fazem um curso de psicologia
infantil para que aprendam a metodologia para trabalhar com essas crianças e a ter
percepção de como descobrir se elas têm problemas.
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Figura 5 - Idenilza Tinoco
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
De acordo com Idenilza Tinoco (Figura 5), 52 anos, catequista da igreja há 30
anos, "a Diocese deixou deliberado que a gente tem que passar para elas (as
crianças) a cidadania, o lado social. Se tem alguma criança que vive em conflito com
os pais, temos que ficar atentos. Tem vários tipos de crianças: hiperativas,
dispersas, rebeldes etc. Nós observamos elas e fazemos um acompanhamento. Não
abordamos na frente dos outros. Tem que ter um jogo de cintura para que a criança
solte o que esta acontecendo com ela. Vou sozinha, conto um problema meu,
fazemos visita às famílias, vemos a necessidades se é financeira, de formação ou
por falta de informação dos pais. Às vezes acontece conflitos de religiões na família.
Tem muitas crianças que amam a catequese, gostam de participar da igreja católica
mas na família tem avó adventista, mãe do candomblé etc. Nós tentamos
conscientizar essas pessoas de que a criança é livre. Não livre a ponto de ela decidir
o que ela quer, mas a ponto de eles (os pais) não interferirem no que a criança está
querendo naquele momento, e deixar que elas tenham um acompanhamento,
independente de religião", completa.
Na paróquia, também são realizadas missas da Pastoral Afro, movimento
negro. Segundo Idenilza Tinoco, o grupo visa fazer uma "inculturação". "Temos o
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convívio com a cultura negra, para mostrar que não existe tipo de discriminação,
conscientizar as crianças de que os negros também são gente. Às vezes, alguns
negros não são auto-suficientes e eles mesmos se discriminam, se sentem
diminuídos diante de uma pessoa branca", argumenta.

Figura 6 – Alessandra Costa
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
Na opinião de Alessandra Costa, também conhecida como "Sandra" (Figura
6), a missa é realizada com um 'jeito baiano' para que o povo possa celebrar o
catolicismo com a cultura negra. "As pessoas não estão acostumadas com esse tipo
de aceitação, aos poucos elas vão aceitando. Há cinco anos atrás era pior, as
pessoas pensavam que a igreja católica estava se misturando ao candomblé", diz.
Para ela, o candomblé é respeitado e não é tido por eles como uma prática satânica.
A ASPASB - Associação da Paróquia de São Brás é uma organização não
governamental que desenvolve ações sociais com foco na educação dos jovens. De
acordo com Alessandra Costa, a Associação não recebe ajuda, porém conta com
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seus parceiros para exercer cursos profissionalizantes para jovens. São quatro no
total.
O projeto CEDEP disponibiliza para jovens de 18 a 24 anos, cursos
profissionalizantes voltados para a construção civil, contudo, sempre pensando na
formação humana. Os alunos têm aulas de informática, desenho, português e
matemática, além de trabalhos esportivos. Ao todo são 450 alunos assistidos e
desses, 250 alunos são qualificados para trabalhar com construção predial, pintura
etc.
Mães do subúrbio de Plataforma também são beneficiadas com cursos de
artesanato, cestas básicas de dois em dois meses, e consultas com clínicocardiologista de 15 em 15 dias. Desenvolvido pelo padre Pietro Parcelli, o projeto
Quilombo do Quioiô ajuda na faixa de 430 mães carentes de Novos Alagados, além
de prestar assistência aos filhos de até 2 anos com pediatras. Segundo Marigleide
Santos, mais conhecida como Marli, auxiliar de escritório da instituição, só são
assistidas mães que não tenham nenhum tipo de renda, exceto o benefício Bolsa
Família. As mães vão até a instituição para se cadastrar e após as inscrições,
ajudantes do projeto vão de casa em casa para conferir a real situação da família. O
Quilombo do Quioiô, fundado no ano de 1999, tem ajuda somente de bem-feitores
da Itália e de animadoras (grupos de jovens italianos que vêm para cá, como
experiência, vivenciar a realidade da pobreza que desconhecem).
O cursinho pré-vestibular, Coe-Quilombo, atende pessoas de 16 a 38 anos e,
neste ano, teve evasão de estudantes. De 90 alunos inscritos, 50 continuam na
casa. Segundo Adriana Costa dos Santos, secretária, as desistências ocorreram
devido ao horário, pois muitos alunos chegavam depois das 19h e outros se
empregaram e não conseguiram conciliar. O cursinho conta com 17 professores
voluntários, três deles foram alunos do Coe-Quilombo e o restante foram contatados
através dos coordenadores que também estudaram na casa. O cursinho prévestibular funciona de segunda a sexta, das 19 às 22h 30min., aos sábados das 14
às 17h 30min. e quando há aulas-extras nos domingos das 8 às 12h. Conta com
material audiovisual como TV, DVD e retro projetor. De acordo com Adriana Costa
dos Santos, quando o coordenador consegue, pega emprestado datashow.
Em parceria com a Fundação Clemente Mariani, o curso Quilombinho assiste
25 jovens de 13 a 15 anos de idade e estudantes de escolas públicas da região do
subúrbio. Segundo a coordenadora do curso, Regina Farias, o Quilombinho é um
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reforço preparatório para o vestibular do CEFET - Centro Federal de Educação
Tecnológica da Bahia e recebe apoio da Fundação na prestação de funcionários e
módulo escolar doados aos alunos. Os alunos que cursam a 8ª série e o 1º ano nas
escolas, depois das inscrições para o curso, no início do ano, passam por um
processo seletivo com provas de conhecimento geral e redação. Os aprovados têm
reforço de Língua Portuguesa, Redação, Geografia, História e Matemática e
estudam às segundas, quartas e sextas-feiras das 14 às 17h.
A Paróquia São Brás também beneficia famílias carentes todo mês. "Não
adianta eu querer minha igreja cheia, sem a barriga estar cheia", diz Idenilza Tinoco.
Todo 3º domingo do mês há a missa da caridade, em que as pessoas que trabalham
na igreja e os freqüentadores levam alimentos para formarem cestas básicas e
doarem a cerca de 10 famílias cadastradas no sistema. Essas famílias não
precisam, necessariamente, freqüentar a igreja.
Para se comunicar com a comunidade acerca da programação, como missas
e festas, a Paróquia São Brás utiliza a rádio Excelsior para divulgar a festa em
comemoração ao padroeiro da igreja, São Brás, no dia 3 de fevereiro, e as festas de
arrecadação para a realização desta. Aluga-se também um carro de som para
anunciar à comunidade. Segundo Alessandra, a divulgação dos serviços da
Paróquia é feita sem nenhum custo. A rádio Excelsior não cobra nada, faz
divulgação voluntariamente para todas as paróquias da Arquidiocese de Salvador,
pois a rádio também faz parte da arquidiocese. De acordo com ela, a igreja não
utiliza a rádio comunitária JP Gospel, porque ela não tem o cunho religioso católico,
porém, se a Paróquia quisesse pagar pelo serviço, a rádio o faria. Para Idenilza
Tinoco, não há sentido no termo "rádio comunitária", já que a mesma é evangélica.
"As pessoas não são obrigadas a ouvir o que eu acredito, o que não querem ouvir. É
o mesmo que colocar um pagode na minha casa e colocar numa altura imensa e
meu vizinho não gostar de pagode, ser roqueiro. Eu estaria obrigando ele a ouvir o
pagode. Eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas", completa.
Idenilza Tinoco ainda diz que a comunicação oral é muito forte. As pessoas
sabem das missas, porque são passadas de boca em boca. Além do grupo
catequista, os grupos Mariano, Apostolado da Oração e a Legião de Maria fazem a
evangelização de casa em casa. "Somos divididos entre esses grupos e
evangelizamos", complementa.
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Conflitos religiosos
Mesmo sendo evangélica, a Igreja Internacional Maravilhas da Fé não utiliza a
rádio comunitária de Plataforma. As pessoas que pregam a palavra de Deus vão de
casa em casa. O Pastor Dourival, 58 anos, diz que nunca conversou com ninguém
da rádio, porque a igreja não tem estrutura para pagar os serviços. "A rádio
comunitária é só no nome", fala. Segundo ele, não há problemas com outras
religiões e fiéis ao candomblé já abandonaram a religião e freqüentam a igreja.
"Normalmente, 80% das pessoas que vêm aqui pro Ministério eram adeptas ao
candomblé", completa. A igreja, que funciona as terças, quartas, sextas e domingos,
tem em média 100 pessoas em dias de culto. Segundo o pastor, faltam recursos
financeiros para realizarem projetos, porém, cerca de 30 alcoólatras e drogados vão
aos cultos e saem felizes porque não gastam com remédios. Para ele, remédio é
coisa secundária, o importante é a evangelização. O pastor tem a pretensão de
montar uma escola de informática com ajuda financeira dos fiéis.
Durante uma exploração nas ruas da comunidade e das pessoas que lá
moram, de diferentes religiões, não foi perceptível qualquer conflito religioso, porém
um depoimento da catequista da Paróquia São Brás, Idenilza Tinoco, chamou a
atenção. Segundo ela, há aproximadamente um ano, os testemunhos de Jeová iam
pregar na porta da Paróquia, enquanto ocorriam as missas de sábado às 19 horas e
30 minutos, e domingo pela manhã, às 8 horas e 30 minutos aconteciam. "Pegavam
as crianças que são catequizadas aqui, chamavam até essa rampa para entregar os
folhetos, para evangelizar. Isso pra mim é um desafio, é um desaforo, aliás. Não tem
nada a ver. Estão escutando esse som? São eles, não sei se são batistas, não sei a
denominação, eles esperam começar a missa para aumentar o som, nos
desafiando", desabafa. Dona Idenilza Tinoco diz que na igreja católica o som não
avança as ruas, é proibido. "Vocês não são obrigados a ouvir o que eu quero ouvir e
o que eu acredito. Nós somos livres para isso. Eles fazem esse tipo de coisa. Depois
que o padre levou uma carta à igreja batista isso já parou mais, mas agora estão
voltando. Eu acho que é necessário outra carta ao pastor", fala a catequista.
Com o candomblé, Dona Idenilza Tinoco diz não haver problemas. A igreja
está aberta para qualquer pessoa, seja qual for a religião, adentrar, por esse motivo,
a Paróquia recebe algumas críticas. "Às vezes, eles mandam celebrar missa e
quando eles vêm, chegam vestidos todos de branco. Só não é permitido que eles
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façam nada dentro da igreja, mas o acesso é livre. Eles têm direito a Deus como
qualquer um de nós", afirma.
O terreiro Ilê Axé Ajunssum Benoy, de nação Ketu, cujo líder, Lomanto de
Jesus Silva, o fundou em 1996, realiza reuniões entre o próprio grupo de 15 em 15
dias e de agosto a setembro são efetuadas festas de culto aos orixás e caboclos,
quando qualquer pessoa pode freqüentar. Denilson Abreu, 34 anos, vendedor da
Ricardo Eletro, é o pai-pequeno. De acordo com ele, a convivência com a vizinhança
é boa e não há nenhum conflito com outras religiões. As reuniões não incomodam
por conta de serem das 17 às 21h e as festas são avisadas com antecedência, além
de não serem tão freqüentes.
Como o terreiro tem um calendário fixo, os moradores da comunidade ou de
outras regiões ficam cientes através do "boca-a-boca" ou de convites distribuídos.
Denílson Abreu diz que o pai-de-santo acha que se a programação for divulgada na
rádio comunitária, aumentaria a repercussão e, como o terreiro é aberto a qualquer
pessoa e o espaço é pequeno, poderia haver alguma desavença. O Ilê Axé
Ajunssum Benoy é registrado na Federação Baiana do Culto Afro-brasileiro, tem
licença da prefeitura e tem como regente o orixá Obaluaê. De acordo com Denílson
Abreu, há alguns anos, eram realizadas oferendas no Parque São Bartolomeu, mas
a prática foi cancelada por causa da violência. A população já fez um abaixo
assinado por causa da poluição e violência no Parque e os fiéis do terreiro também
assinaram.
Denílson Abreu acredita que existam 18 terreiros cadastrados que ele
conhece e 12 não registrados, porém, a realidade é outra: 56 terreiros são
cadastrados. Os números do estudo de IBGE, há oito anos atrás, ainda mostram
números reduzidos de fiéis ao candomblé e com o aumento do número de casas-desanto cadastradas, espera-se que este número também tenha aumentado.
De acordo com o coordenador da FENACAB no estado - Federação Nacional
do Culto Afro-Brasileiro, Antoniel Ataíde Bispo, em entrevista ao jornal A Tarde, a
proliferação de terreiros no subúrbio ferroviário pode ser justificada pelo fato de que,
nesta região estão os terrenos grandes e com matos, córregos etc. que favorecem a
prática do Candomblé, visto que, com a urbanização da cidade, ocorre o processo
de devastação (A TARDE, 2006).
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Parque São Bartolomeu
O São Bartolomeu, apesar de ser conhecido como Parque de Pirajá, na
verdade, fica localizado na fronteira entre o bairro e o subúrbio de Santa Terezinha,
no meio da Mata Atlântica. Localizado no subúrbio, com uma extensão de 75
hectares, é composto pelo Rio do Cobre, quatro cachoeiras e um manguezal na
Enseada do Cabrito. Criado em 1978, o Parque Metropolitano de Pirajá tem 1.550
hectares de floresta, é a maior reserva de Mata Atlântica do Estado e inclui o Parque
São Bartolomeu, Parque Florestal da Represa do Cobre e o Sítio de Pirajá.
O Parque tem uma importância histórica, cultural e religiosa intensa. Durante
o século XVII, aconteceram as lutas de resistência à invasão holandesa. Em 1633,
aconteceu o primeiro sermão público do padre jesuíta Antônio Vieira. No século XIX,
abrigou quilombos, com destaque para Quilombos dos Urubus, e, ali, ocorreu
também a Batalha de Pirajá, que foi determinante para a independência da Bahia.
São Bartolomeu já foi um dos pontos turismos mais visitados até meados da
década de 80. O crescimento desordenado e a ocupação informal nos bairros do
subúrbio deram início à deterioração da reserva ambiental.
Hoje, o parque enfrenta problemas decorrentes da devastação resultante da
invasão da sua área, poluição do Rio do Cobre e das cachoeiras e o abandono das
autoridades. Os moradores recomendam que os visitantes circulem somente até a
primeira cachoeira. O acesso ao Parque está sendo impedido pela violência e
fatores como a falta de iluminação e de segurança no local, contribuem para isso. Os
problemas do parque, que era tido como área sagrada para a reverência dos orixás,
afastaram praticantes do candomblé e raríssimos cultos ainda são feitos.
Algumas organizações e fundações estão se mobilizando para reverter o
quadro situacional e promover a revitalização do parque. O Movimento de Defesa do
Parque, que surgiu a partir de um grupo de educadores, associações de moradores,
terreiros de candomblé e clubes de mães, foi se aperfeiçoando e incluindo
profissionais da área ambiental. Agora, a Federação Baiana do Culto Afro-brasileiro
e representantes dos conselhos das associações de moradores das regiões do
Subúrbio Ferroviário e Valéria, coordenam o Movimento. Mais tarde, em 1996, criouse, com o aval do Movimento, o Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu CEASB, ONG que reúne a militância histórica do Parque e é voltada para a defesa
da qualidade de vida.
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O Projeto Memorial Pirajá, um projeto de Educação Ambiental conjunto do
CEASB e do CEAO - Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA - Universidade
Federal da Bahia. O projeto é centrado na idéia da gestão do território pelos
cidadãos. Capacitam-se professores através de cursos. São parceiros do CEASB: a
UNICEF, a Fundação Odebrecht, a Fundação Clemente Mariani e a Prefeitura de
Salvador, através da Secretaria Municipal de Educação.

A AMPLA – Associação dos Moradores de Plataforma
A AMPLA, fundada em 1977, nasceu como Associação das Mulheres de
Plataforma, a partir da mobilização das mulheres-mães, pela recuperação de uma
escola pública (que estava para desabar sobre seus filhos). O grupo de mulheres
levantou a bandeira pela construção da creche comunitária de Plataforma.

Figura 7 - Julieta Fernandes, uma das fundadoras da AMPLA
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
Dona Julieta Fernandes (Figura 7), 70 anos, agente administrativo, uma
antiga moradora do bairro, foi uma das pioneiras no processo de fundação da
creche. Com um grupo de amigos resolveu fundar a Associação dos Moradores de
33

Plataforma. “Nos juntamos e começamos a pensar no que podíamos fazer pelo
bairro. Construímos a creche”, discorreu. De acordo com ela, as mulheres que
trabalhavam no bairro eram operárias da fábrica São Braz que, com o seu
fechamento, provocou o desemprego e com isso as mulheres saíam para procurar
trabalho. Porém, não tinham com que deixar seus filhos.
Sendo assim, o primeiro passo foi construir a Creche. Após uma pesquisa no
bairro, que confirmou a necessidade do equipamento, iniciou-se uma grande
campanha para a aquisição de material de construção e do terreno. A Paróquia de
São Brás colaborou cedendo o terreno e uma das lideranças elaborou o projeto de
ajuda financeira que foi enviado à Misereor-Alemanha, que aprovou o projeto de
construção. A creche foi inaugurada em julho de 1982.
Simultaneamente, a AMPLA desenvolvia a luta pela conquista do Centro de
Saúde, mobilizando a comunidade e contando com a assessoria do Departamento
de Medicina Preventiva da Universidade Federal da Bahia. Em janeiro de 1985, o
Centro é inaugurado, mas gerando protestos na comunidade, visto que as pessoas
do bairro, selecionadas por concurso público para trabalhar no Centro não foram
contratadas. A AMPLA continuou cobrando a democratização do serviço com a
participação da comunidade nas definições e ações, tanto a nível local como
municipal.
Foi uma iniciativa da AMPLA, no sentido de despertar nos jovens da
comunidade a importância do enfrentamento do racismo, a construção da cidadania
através da cultura afro-baiana, estimulando-os a participar na busca de soluções. Ela
procura desenvolver habilidades em projetos culturais de capoeira, samba de roda,
balé afro, teatro, dança, maculelê, puxada de rede, musicais, adereços e vestuários,
culinária e a serigrafia, como instrumentos de transformação, de valorização da
cultura popular. Tem parcerias com o CEAO - Centro de Estudos Afro-Orientais da
Universidade Federal da Bahia.
Tecelagens, esculturas, capoeira, dança, teatro e tantos outros tipos de
atividades transformam-se na força de uma linguagem que tenta desconstruir a idéia
de que onde predomina a pobreza não há lugar para informação e cultura. E assim
reafirmam, dia após dia, a sua cidadania.
Uma das grandes iniciativas da AMPLA foi à criação do Grupo Espaço Livre
para o Teatro, em parceria com a UFBA e a DKA, organização não-governamental
com sede na Áustria. Outras iniciativas, no entanto, como a obtenção de melhores
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alternativas de emprego e renda para a comunidade, não puderam ir adiante, por
falta de vontade política. Segundo afirma Joseane Santos, uma das diretoras da
Associação: “Os poderes públicos não têm interesse em investir na cultura, querem
as pessoas alienadas” (SBPC Cultural).
Como tentativa de melhorar a comunicação com os moradores do bairro, a
Ampla fundou, no início de 1994, a rádio comunitária A Voz do Subúrbio, que foi
fechada quatro meses depois, por problemas políticos, segundo informações da
diretoria da ampla.
A questão da posse da terra no bairro de Plataforma é um dos problemas
mais sérios. A família Martins Catarino possui terrenos na localidade e cobra taxa de
foreiro dos moradores cujas casas se localizam sobre esse terreno.

Figura 8 – Senhor Erotildes Souza do Nascimento
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
O senhor Erotildes Souza do Nascimento (Figura 8), 68 anos, soldador,
declarou que não paga a taxa há mais de 15 anos. “Não tenho condições de pagar,
pois sou aposentado e meu salário mal dá para as despesas normais e remédio”,
disse. A associação de moradores abriu o processo n° 552239-5/2004, na justiça
estadual, requerendo a posse da terra por usucapião. O advogado Augusto Torres,
55 anos, explica que usucapião “é aquisição da propriedade pela posse mansa,
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pacifica e principalmente não contestada, exercida durante certo número de anos,
depois dos quais prescrevem os direitos do primitivo dono.” Para que o juiz possa
determinar a perda da posse pelo antigo proprietário, é necessário que haja, dentre
outras características previstas em lei, “benfeitorias feitas no local pela pessoa que
ocupa o determinado espaço”, acrescenta Torres.

Figura 9 – Antônia Garcia
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
De acordo com Antônia Garcia (Figura 9), 60 anos, socióloga, uma das
fundadoras e membro da diretoria, “os oficiais de justiça chegam e despejam os
moradores, com base na lei”, e completa: “é com base na mesma lei, que vamos
tentar reverter à situação, já que estas famílias ocupam o bairro há mais de 30, 40
ou mais anos”.
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Figura 10 - Associação dos Moradores de Plataforma
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)
São 30 anos de luta pela cidadania em prol de melhorias na educação, saúde,
emprego e moradia. A associação oferece oficinas gratuitas e está localizada na
Praça São Brás (Figura 10). Tel: (71) 3398-2883.

Cine-Teatro Plataforma
O Cine Teatro Centro Cultural Plataforma ou “O Cine”, como é conhecido
pelos moradores mais antigos, é um equipamento cultural pertencente ao Governo
do Estado da Bahia. Este espaço foi construído entre as décadas de 30 e 40, sendo
até a década de 70 mantido pelo Círculo Operário da Bahia, entidade que era ligada
à Igreja Católica. Esta mesma entidade doou para Irmã Dulce, que não conseguiu
mantê-lo e repassou-o, na década de 70, para o governo do Estado. A partir de
1985, o espaço caiu em decadência e, na década de 90, fechou definitivamente as
portas. Após diversos abaixo-assinados da comunidade e manifestações de grupos
culturais da região, no ano de 2005, ele entrou em reforma, em 2006, foi
reinaugurado, mas foi em 08 de junho de 2007 que as atividades foram reiniciadas.
O Centro Cultural Plataforma tem capacidade para 200 pessoas e infra-estrutura de
som, luz, projeção de vídeo, além de quatro salas de ensaio. No primeiro semestre
de 2007 foi criado o Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio, que após várias
intervenções acerca do reinício das atividades, da proposta de gestão participativa, e
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do caráter do espaço, contribuiu para a reabertura do Cine-Teatro junto à ação da
Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB.
A atual gestão se dá numa comunhão da Sociedade Civil organizada e
Estado; é feita em parceria entre a FUNCEB e os grupos culturais do Subúrbio
Ferroviário de Salvador.
São Brás e Cine Plataforma - O bairro possuía dois cinemas, o São Brás,
transformado em área de estacionamento de uma igreja evangélica, e o Plataforma,
que pertencia ao Círculo Operário da Bahia.
O Centro Cultural Plataforma fica na Praça São Braz, em Plataforma. Tel:
3398-4769. A programação cultural está disponível na Agenda Cultural, no site
www.funceb.ba.gov.br. “O Cine-Teatro Plataforma é um símbolo da força do
movimento popular do subúrbio”, como lembrou a socióloga Antônia Garcia,
fundadora da Associação de Moradores de Plataforma (AMPLA).

Economia
A economia de Plataforma, outrora sustentada pelas atividades desenvolvidas
na antiga FATBRAZ (fábrica de tecidos), atualmente, sede lugar para uma economia
voltada ao comércio, destacando-se a pesca e a venda de alimentos e os bares.
Para os pescadores, a região constitui um dos melhores lugares para a
atividade, fazendo com que o peixe seja comercializado, inclusive, por pessoas que
vêm de muito longe para comprar na localidade.
Para o comerciante Gilson de Souza, proprietário de uma bomboniere na
Praça São Braz, há oito anos, o comércio é razoável. Ele afirma que, como ponto
positivo, há o grande número de pessoas que vivem no local, mas aponta o
transporte como um dos principais problemas que impedem a evolução do comércio.
No bairro, há farmácias, mercadinhos, supermercados, bares, restaurantes,
bombonieres, sorveterias e algumas atividades informais.
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TABELA 1 - Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas
com rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes
Plataforma

R$ 437,38

Salvador

R$ 893,89

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

TABELA 2 - Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas
com rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares
permanentes
Plataforma

R$ 300,00

Salvador

R$ 380,00

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

População
Homens – 30 938
Mulheres – 32 800
Total – 63 738
População com 15 anos ou mais – 45 033
Educação
TABELA 3 - Analfabetismo
Salvador

Plataforma

Sabe ler e escrever 1.699.602 94,18%

43.231

93,69%

Não sabe

2.911

6,31%

105.028

5,82%

*- % - em relação ao total de pessoas de 15 anos ou mais de idade
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Em níveis gerais, Plataforma está com bons índices no tocante as pessoas que
sabem ler e escrever. De um total de 45.033 – pessoas com 15 anos ou mais de
idade – 43.231 sabem ler e escrever.
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TABELA 4 - Estudantes, escola ou creche - Plataforma
Sim,
rede particular

De 0 a 4 anos
De 5 a 9 anos
De 10 a 14 anos
De 15 a 19 anos
De 20 a 24 anos

Sim,
rede pública

Não,
Nunca freqüentou
já freqüentou

1.186

220

65

4.377

2.416
1.033

2.870
5.041

110
173

465
51

424

5.381

1.755

98

285

1.824

5.128

144

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

TABELA 5 - Não estudante e curso mais elevado concluído
Estudante
Alfabetização de adultos

Plataforma
22.417

Salvador
871.473
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Antigo primário
Antigo ginásio
Antigo clássico, científico, etc.

6.979
1.262
376

1.807
200.568
51.376
35.339

Ensino fundamental ou 1º grau

13.492

432.700

Ensino médio ou 2º Grau
Superior - graduação
Mestrado ou doutorado

11.766
479
9

452.162
133.752
6.880

Nenhum
Não aplicável

360
6.982

15.248
241.797

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

O número de estudantes que chegam à universidade em Plataforma ainda é
insignificante. Numa projeção média, tomando como base de cálculo os dados
acima, conclui-se que apenas 1,16% dos estudantes chegam a ingressar no ensino
superior. Utilizando ainda a mesma tabela, o número de pessoas (graduados) que
acessam o curso de mestrado ou doutorado cai para 1,88%.
Esses dados refletem uma realidade presente não somente em Plataforma,
mas que configura uma realidade da cidade. Estudantes que concluem o ensino
médio não encontram oportunidades e estímulos para continuarem os estudos. A
média para Salvador é 8,9% (estudantes que chegam à universidade) e de 5,14%
(graduados) que chegam a cursar um mestrado ou doutorado.
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Escolas estaduais:


Aristides de Souza Oliveira;



Bertholdo Cirilo;



Josias de Almeida Melo;



Luiz Rogério de Souza



Plataforma.

Áreas de Lazer
Como opção de lazer para os moradores, o bairro dispõe das seguintes
opções:


Cine teatro;



Praia;



Praças;



Clube recreativo;



Campos de futebol;



Centro de cultura;



Casa Brasil;



Bares;



Restaurantes;



Travessia Plataforma-Itapagipe;



Projetos como o Trem da Prima Vera, Verde Trem, Música no Trem, Forró do

Trem e Retrilhar.
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Plataforma em números
População total – 63.738 habitantes (Homens 30.938, Mulheres 32.800)
Somando-se as comunidades do entorno, dentre elas, Escada, São Bartolomeu,
Cabrito de Baixo, Boiadeiro e outras), têm-se um total de 115.000 habitantes, diz o
historiador Cláudio Silva.
TABELA 6 - Por raça/etnia declarada à população se divide em

Negros

3.928

Pardos

14.445

Brancos

3.128

Indígena

140

Amarela

41

Sem declarar raça

289

Fonte: IBGE, Amostra de Censo Demográfico 2000.

O perfil sócio-econômico da população de Plataforma é composto de famílias
de baixa renda, predominando famílias que obtém renda de até 3 salários mínimos.
TABELA 7 – Rendimento das família
Rendimento médio mensal
Rendimento mediano mensal

R$ 437,38
R$ 300,00

Renda média das mulheres

R$ 245,74

Renda média dos homens

R$ 380,80

Fonte: IBGE, Amostra de Censo Demográfico 2000.
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TABELA 8 – Rendimento Médio em %
Sem rendimentos
Rend. Menor que 1 salário

3,8%
11,2%

1 a 2 salários

32,5%

2 a 3 salários

27,5%

3 a 5 salários

16,2%

Acima de 5 salários

8,8%

Fonte: IBGE, Amostra de Censo Demográfico 2000.

TABELA 9 – Bens duráveis em domicílios
particulares permanentes (5462 domicílios
particulares pesquisados)
Televisão
5089
Rádio
4929
Videocassete

1699

Ar condicionado

109

Máquina de lavar roupa

748

Computador

170

Automóvel

468

Geladeira/freezer

4912

Fonte: IBGE, Amostra de Censo Demográfico 2000.

TABELA 10 – Serviços que atendem aos domicílios
Serviço de coleta de lixo permanente
Iluminação elétrica

4792
5442

Linha telefônica instalada

1955

Fonte: IBGE, Amostra de Censo Demográfico 2000.
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Saúde
O 17º Centro de Saúde de Plataforma, na Rua Antonio Balbino atende a
população atualmente. A média de atendimentos realizados diariamente é entre 80 a
100 pessoas. O Centro de Saúde está cadastro no sistema de Regulação, por isso
as pessoas, ao necessitarem, são encaminhadas ao Hospital João Batista Caribe,
em Coutos. No entanto, havendo a necessidade, são utilizados os Hospitais Geral
do Estado e Roberto Santos. As pessoas também procuram atendimento em postos
dos Sub-distritos (Bairiri, Terezinha, Ilha Amarela, Itacaranha, Lazaroto)
A construção do Hospital do Subúrbio, que deverá estar localizado no bairro
de Paripe faz parte das expectativas da população, no que diz respeito às ações do
governo estadual para garantir melhor saúde do subúrbio. Um morador no Alto do
Luso destaca a iniciativa como uma das mais importantes.
No quadro de doenças mais freqüentes, segundo informações obtidas junto
ao 17º Centro de Saúde de Plataforma, constam: asma, hipertensão e diabetes.
Inclusive, há um programa de trabalho na unidade que atende 1500 (hum mil e
quinhentas) pessoas portadoras de hipertensão e diabetes. A comunidade participa
de palestras e as orientações são feitas também através dos agentes comunitários
de saúde e equipes que compõem o PSF (Programa de Saúde da Família).

Obras de Pavimentação
Andando pelo bairro e conversando com os moradores percebemos que
algumas obras de pavimentação estão sendo realizadas pela Prefeitura. Os
moradores consideram de grande importância, pois são obras esperadas há 30 anos
como explicaram. Segundo eles, estes serviços que estão sendo realizados
permitem o acesso de ambulâncias, viatura policial e melhoram as condições para o
comércio local. A moradora Conceição, falando sobre a realização de ações pela
Prefeitura no bairro declarou para a equipe que a administração atual voltou a
atenção para o subúrbio. Estas obras, segundo dados da Prefeitura em seu site,
chegam a 5,2 milhões. São recursos da Prefeitura e de parcerias com o Governo
Federal e Estadual. Destacamos a seguir, algumas das ruas a que nos referimos:
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Rua das Pedrinhas – Executado colocação de 70 metros de asfalto e 300 metros

de canal aberto.


Rua Cosme de Farias – construção do Canal da Aliança desembocando no canal

central, por baixo da linha férrea.


Ponte entre Ilha Amarela e Rua das Cabeceiras – com 70% da estrutura

concluída para substituir a ponte improvisada de madeira, única opção para fazer
esta travessia. Detalhe: muitas vezes as pessoas caíam no esgoto ao atravessar na
ponte antiga.


Rua da Bomba – em agosto passado foi pavimentada e também ganhou serviço

de esgoto.

Segurança
Módulo Policial da 14ª CIPM, Companhia do Lobato, Rua dos Ferroviários,
São João do Cabrito – trabalham 02 policiais por turno. Na estrutura física do módulo
tem presídio para prisão de emergência, mas dificilmente é usado.
Um depoimento do policial plantonista em 16/09/08 (sábado à tarde) nos
chamou atenção: “aqui não há sensação de terror. Todo policial quer trabalhar nesse
bairro, pois o fato de ser formado por moradores antigos existe amizade, as pessoas
se conhecem e há uma sensação de segurança”.
Já uma das diretoras da AMPLA, Sra. Julieta Fernandes, afirma que quando
há festa na praça São Brás, por exemplo, não é difícil ver ânimos exaltados e brigas.
A violência está presente também apesar de ser verdadeira a afirmação de que os
moradores são amigos. Percebemos ao entrar em contato com as pessoas do bairro
que muitos são conhecidos mesmo distante do local específico em que mora. Assim
ao passar pelas ruas, é saudado pelo nome por diversas pessoas, num clima de
amizade que lembra a cordialidade própria das cidades do interior da Bahia.

Políticos que atuam no bairro (conforme declarado por moradores)
Praticamente, atuam apenas na esfera legislativa, os políticos citados por
populares de Plataforma como os que exercem trabalho no bairro. Ressalta-se que
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alguns moram no bairro e outros já moraram. Mas continuam estabelecendo
relações com a comunidade. Sendo assim, a comunidade citou: o Deputado
Estadual J. Carlos (PT); Vereador Adriano Meireles (PSC); Palhinha candidato a
vereador (PSB); Dr. Giovani candidato a vereador (PT; Isnard Araújo vereador (PR).
Neste ponto, apesar de não ter sido muito citado pelas pessoas consultadas,
convém registrar a presença do candidato a vereador Saulo Calmon. Ele é um
cantor de “arrocha”, morador do bairro, jovem, pretendendo representar a
comunidade na Câmara Municipal.

Questão das taxas sobre as terras
Diversas famílias de Plataforma que moram em terrenos da família Catharino
até hoje pagam anualmente taxas, em torno de R$ 20 e R$ 30. Essas pessoas se
dirigem a Rua Estados Unidos no Comércio e efetuam o pagamento no Escritório da
União Fabril. Mas uma ação impetrada no Tribunal de Justiça da Bahia (processo nº
55239-5/2004), pela AMPLA contesta a cobrança e pede sua revogação, bem como
a titularidade das terras para as famílias residentes no local.

Transportes
É comum no bairro de Plataforma, assim como na maioria dos lugares de
Salvador, o deslocamento a pé para pequenas ou grandes distâncias. No entanto, é
um destaque as opções de deslocamento dos moradores e visitantes por mar, via
férrea e rodoviária, existentes no bairro.

Como chegar a plataforma / opções de transporte
De carro:
O visitante pode optar por ir direto partindo da Calçada e seguindo pela
Avenida Suburbana. Ir até a Ribeira e pegar a barca até o Terminal Marítimo de
Plataforma
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De Ônibus:
A Empresa Praia Grande Transportes LTDA é a que predomina em
Plataforma, mas prestam serviço também às empresas Boa Viagem, Ilha Tropical,
Transportes Coletivos Lapa.
O visitante pode optar por se dirigir ao bairro da Calçada, onde encontrará
várias linhas de ônibus.
Ir direto para Plataforma através das linhas:


Ribeira/Plataforma



Pituba/Plataforma



Arraial do Retiro/Plataforma



Ir até a Ribeira através das linhas abaixo e pegar a barca.



Lapa-Pituba/Ribeira / Ribeira/Bonfim-Campo Grande



Ribeira/ Barroquinha (C. de Areia) / Ribeira/ Barroquinha (Dendezeiros)



Ribeira/ Campo Grande / Ribeira/Vale dos Lagos



Ribeira/ Federação / Ribeira/ Lapa



Ribeira/ Pituba / Ribeira/ Estação Iguatemi



Ribeira/Sabino Silva / Ribeira/Barbalho



Ribeira/Hospital Geral do Estado / Ribeira/Rio Sena



Ribeira/Plataforma / Ribeira/CAB
Área de circulação dentro do Bairro: Avenida Suburbana, Rua dos

Ferroviários, Praça São Brás. Os locais centrais do bairro, geralmente estão
localizados nas proximidades dos terminais de ônibus, como por exemplo, na Rua
dos Ferroviários (Terminal do São João do Cabrito) e Terminal de Plataforma (Rua
da Volta do Tanque).
Existe reivindicação da comunidade para a colocação de mais linhas. Os
moradores reclamam que falta linha para Estação Pirajá, Barra e Centro
Administrativo da Bahia (CAB). A opção disponível atualmente é ir até a Avenida
Suburbana, situada a 2,5 km de distância, na Praça do Luso, que fica próximo ao
Cemitério, e utilizar as linhas de serviço disponível ali.
Quanto a esta reclamação, o funcionário Iran Pinheiro da STP, informou que a
adoção do microônibus “amarelinho” deverá sanar o problema. Não há previsão de
instalar novas linhas para o bairro.
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De Trem: Estação Almeida Brandão
Faz a interação entre os transportes ferroviário, hidroviário e rodoviário. A
localização (nas imediações da antiga Fábrica São Brás), junto com a existência de
mato, lama nos períodos chuvosos, são vistos como fatores que impedem o maior
uso deste meio de transporte por um maior número de pessoas. O percurso é Paripe
– Plataforma – Calçada. Horários e dias de funcionamento de segunda a sexta das
6h às 22h / Sábado 6h ás 19h e aos Domingos das 7h ás 19h.
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU era subsidiária da Rede
Ferroviária Federal S/A. que foi sucateada durante muitos anos. Com a falência da
CBTU, muitas linhas de trem foram desativadas no Brasil inteiro. A última
administradora da rede ferroviária que passa pela Bahia foi a Viação Férrea Leste
Brasileiro. A linha que liga o bairro da Calçada a Paripe foi municipalizada e, hoje, é
administrada pela Companhia de Transportes de Salvador – CTS, que também vai
operar o sistema de metrô da cidade.
Confira o trajeto da linha do trem suburbano:

Horários de Segunda a sexta das 6h às 22h / Sábado 6h ás 19h / Domingo 7h ás
19h
Tarifa: R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (estudante).
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Travessia por Mar
O terminal Marítimo de Plataforma – localiza-se na Rua Almeida Brandão,
próximo a Estação de Trem. Foi reativado em 2007 pelo prefeito João Henrique. A
passagem da navegação custa inteira R$ 1 e meia R$ 0,50. A travessia PlataformaRibeira dura de cinco a dez minutos.
Moto Táxi - Há placas oferecendo o serviço na Rua dos Ferroviários.
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CAPÍTULO III – VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
O rádio no Brasil
A história do rádio no país se iniciou com o lançamento da Rádio Clube do
Brasil, em 1924, logo após a Primeira Grande Guerra Mundial (FERRARETO, 2001,
p. 21). O mercado americano se retraiu após o grande conflito e buscou novos
horizontes para investimento. Assim, em 7 de setembro de 1922, a Westinghouse e
a Western Eletric participaram da comemoração do primeiro centenário da
Independência Brasileira, com a exposição de seus equipamentos radiofônicos. Uma
demonstração pública foi feita pela Westinghouse, através de transmissores
instalados no alto do Corcovado, cuja transmissão foi recebida por 80 receptores,
especialmente importados para o evento (OTRIWANO, 1985, p. 13).
O funcionamento da radiodifusão oficialmente registrado, no entanto, data de
20 de abril de 1923, quando foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro,
cujos proprietários eram Roquette Pinto e Henry Morize (OTRIWANO, 1985, p. 13).
O Brasil entrava na era do rádio, que se expandiu no primeiro governo
Vargas: 1930 a 1945, devido aos investimentos que o governo realizou. O
crescimento industrial, após a Revolução de 1930, propicia ao rádio um papel
fundamental como meio de comunicação de massa (FERRARETO, 2001, p. 102).
Devido ao grande número de analfabetos, o empresariado percebeu nesse veículo
de comunicação um grande filão para investimento e divulgação dos seus produtos,
o que não era rentável com a publicidade impressa (OTRIWANO, 1985, p. 16).
Além de se tornar um grande aliado dos empresários, o rádio serviu, também,
para que Vargas difundisse a ideologia do seu governo, chegando mesmo a utilizá-lo
de uma forma autoritária (OTRIWANO, 1985, p. 17).
Durante a chamada "época de ouro do rádio brasileiro" - de 1940 a 1955 –, e,
principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, o rádio brasileiro passa pela fase
do espetáculo, mantendo sua programação baseada nas rádios americanas. Com
isso, deixa de ser um instrumento de difusão de idéias para investir em programas
de auditório, radionovelas e programas humorísticos (FERRARETO, 2001, p.112).
É nessa época que surge o programa jornalístico Repórter Esso, fruto da
aproximação do Brasil com os Estados Unidos. O rádio se fortalece no jornalismo e
cresce em importância (FERRARETO, 2001, p.127), até o surgimento da TV, em
1950, que praticamente toma o seu lugar, utilizando-se do mesmo tipo de
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programação, essencialmente voltada para o consumo e com controle acionário
concentrado nas mãos de poucos (MATTOS, 2000, p.60).
Tanto o rádio como a TV, em seus estágios iniciais, foram dependentes do
Estado pelo favoritismo político na concessão de licenças para quem estivesse
gravitando em torno do poder. O Golpe Militar de 1964 restringiu ainda mais o leque
de favorecidos com canais de rádio e TV, alegando questões de segurança nacional
(MATTOS, 2000, p.61).
Com a instalação do Governo Militar, a censura prévia e as torturas de
jornalistas, a voz dos rádios, das TVs e da imprensa silenciaram, com exceção de
algumas poucas fontes que ousaram desafiar o poder. Para estas, as invasões às
redações e o fechamento de emissoras eram as respostas. "Durante o período
1964-1980, a censura não se define exclusivamente pelo veto a todo e qualquer
produto cultural; ela age como repressão seletiva que impossibilita a emergência de
um determinado pensamento ou obra artística" (ORTIZ, 2001, p. 114).
O fortalecimento da TV diante do rádio tornou-se marcante entre 1962 e 1982.
A tabela abaixo demonstra a captação de verbas para publicidade (em milhares):

TABELA 11 – captação
Ano

TV %

Rádio %

1962

24,7

23,6

1972

46,1

9,4

1982

61,2

8,0

Fonte: Ortiz, 2001, p. 132

O rádio, por sua vez, passou a investir no jornalismo, tentando recuperar o
espaço perdido para a televisão (FERRARETO, 2001, p.151). O fim da Ditadura
Militar não eliminou a questão do favorecimento político, que continuou, em 1985,
com a instalação da Nova República, cujo primeiro presidente foi José Sarney
(MATTOS, 2000, p.61). O poder Executivo não só controlava as concessões e
permissões como também detinha o direito de cassar as licenças de rádios e TVs. E
assim foi até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição.
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Após a Carta Magna de 1988, as regras de concessão mudaram, passando a
depender de aval do Congresso Nacional. E o cancelamento de uma emissora, por
sua vez, passou ser objeto de decisão judicial (MATTOS, 2000, p. 62).
O presidente Sarney, no entanto, ignorando a legislação em vigor, negociou
concessões de canais de rádio e TV em troca da extensão de seu mandato por mais
um ano (MATTOS, 2000, p. 62).
Hoje, a rádio não mais possui um caráter nacionalista, devido à sua
regionalização. A ganância comercial tem pautado mais os princípios do rádio do
que os interesses do público. Com isso, as emissoras vão se especializando nos
tipos de ouvintes e anunciando os produtos comerciais a um público-alvo. No
entanto, a formação de redes nacionais é algo que cresce fundamentada
principalmente em fatores econômicos. Não só as agências de produção, mas
também as emissoras buscam essa alternativa, a exemplo da televisão. (ALVES,
2007).
As rádios livres – piratas –, voltada para públicos específicos, regionais, e
para minorias marginalizadas, aparecem como contraponto às produções de massa.
Essas rádios surgiram há algum tempo, mas só começaram a se proliferar nos anos
70, geralmente ligadas a movimentos libertários. O mais importante nessas redes é
o feedback imediato com os ouvintes. No entanto, foi só na década de 80 que este
fenômeno começou a ganhar maior repercussão no Brasil. (ALVES, 2007).
A história do rádio contribuiu de forma inestimável para o nosso país. E
contribuirá mais ainda, se forem descobertos caminhos alternativos para o resgate
da cidadania, como fazem as rádios comunitárias.

O Direito à Comunicação
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no Artigo 19º,
assegura que “todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por
quaisquer meios de expressão”.
A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, estabelece que “toda
pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Este direito inclui a
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liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza,
sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa
ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha”.
A Constituição Brasileira de 1988 (Cap. I, Artigo 5º, inciso IX), expressa que “é
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.
Como podemos ver o direito à comunicação vem sendo progressivamente
explicitado. Contudo, ao mesmo tempo em que se reivindica uma Declaração
Universal sobre o Direito à Comunicação é notório que o tema ainda não recebeu a
visibilidade pública, nem o engajamento popular que merece.
O espaço na mídia comunitária é um campo de conflitos. Não há um modelo
único, apesar de existirem características centrais que a caracterizam. Cada vez
mais a comunicação comunitária vai se revelando numa pluralidade de formas e
mostrando sua validade no contexto das comunidades, mesmo que não expressem
mecanismos puros de autogestão. Contudo, há que se distinguir o que é aceitável e
válido em matéria de comunicação local, daquilo que é simples apropriação de um
espaço garantido legalmente às práticas associativas comunitárias, para uso
individualizado com finalidades comerciais ou para o proselitismo político partidário e
religioso. No caso do rádio, por exemplo, há emissoras de matizes diferentes sob o
rótulo de comunitária: algumas são operadas como negócio comercial; outras são
religiosas; outras estão a serviço de políticos profissionais; há também aquelas
operadas por entusiastas do rádio e do trabalho comunitário, mas que acabam por
desenvolver o personalismo de suas lideranças, dificultando o envolvimento da
população; mas existem também aquelas de caráter público vinculadas a
organizações comunitárias e a movimentos sociais. É campo de conflito também
porque não são bem aceitas por todos os segmentos da sociedade. Há quem as
considere “piratas” e causadoras de quedas de aviões. Os conflitos também se
afloram nas disputas internas, nas disputas entre opositores e entre as classes
sociais.
No Brasil, começou-se a falar em rádios comunitárias no início da década de
90,quando as rádios, que até então não possuíam concessão governamental para
funcionar, passaram a ser utilizadas em maior escala pela comunidade de vários
bairros. De acordo com José Carlos Rocha, integrante do Fórum Democracia na
Comunicação, entidade ligada à defesa das rádios sem concessão, o termo “rádio
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comunitária” surge a partir de 1991, durante o Terceiro Encontro Nacional de Rádios
Livres, em Macaé, RJ. “Antes as rádios eram mais de cultura alternativa e de
repente com o grande crescimento das rádios, muitas passaram a ter um trabalho
mais vinculado à comunidade e funcionando de peito aberto, nada clandestino, nada
romântico e aventureiro, uma rádio que presta serviço aos interesses da
comunidade”.
Além disso, os projetos que entraram em tramitação pelo Congresso Federal
regulamentam o funcionamento das rádios de caráter comunitário. Por isso, muitas
rádios se auto-intitulam comunitárias na esperança de poder funcionar sem o risco
de apreensão. As rádios comunitárias (e, num determinado momento, também as
rádios livres) têm um formato semelhante ao do rádio brasileiro da década de 20: as
emissoras comunitárias possuem entre seus ideais propagar a cultura, o lazer e a
educação, nascem também no formato de associações e são mantidas com
contribuições e apoios culturais. Além disso, é comum na rádio comunitária o
apresentador de um programa ser a mesma pessoa que vai atrás de apoios culturais
e representar ao mesmo tempo o contato comercial, o produtor, o redator e o locutor.
Uma rádio de caráter comunitário pertence a uma associação sem fins lucrativos,
cuja preocupação fundamental é ceder espaço para a expressão de vários setores
de uma determinada comunidade. A gerência da emissora fica a cargo dessa
associação, que precisa ser pluralista. Assim, fazem parte a dona-de-casa, o jovem,
o comerciante, o padre, o pastor, a mãe-de-santo, o estudante, o trabalhador, o
vereador da região, a oposição política, o aposentado, o professor e quem mais vier
para colaborar.
O acesso do cidadão aos meios de comunicação na condição de protagonista
é fundamental para ampliar ao poder de comunicar. Quando esse protagonismo é
desenvolvido pelas organizações de interesse social, ocorre uma possibilidade maior
de se colocar os meios de comunicação a serviço do desenvolvimento comunitário e
desse modo ampliar os direitos à liberdade de expressão a todos os cidadãos.
Direito à comunicação não diz respeito apenas ao direito básico do cidadão
em ter acesso à informação livre e abundante ao conhecimento produzido pela
humanidade. Isso é essencial nas sociedades democráticas. Nem se cogita a
possibilidade de restrições à liberdade de informação e de expressão. Porém, direito
à comunicação na sociedade contemporânea inclui o direito ao acesso ao poder de
comunicar, ou seja, que o cidadão e suas organizações coletivas possam ascender
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aos canais de informação e comunicação-rádio, televisão, internet, jornal, altofalantes etc. – enquanto emissores de conteúdos, com liberdade e poder de decisão
sobre o que é veiculado. Nessas condições, o cidadão se torna sujeito, assume um
papel ativo no processo de comunicação.
Os meios de comunicação são bens públicos constituídos pelo conhecimento
acumulado pela humanidade. Pertencem a sociedade e a ela devem estar
subordinados. Tanto o controle oligárquico dos meios de comunicação, como o
impedimento ao acesso amplo das comunidades aos canais de comunicação,
decorrem de contingências históricas que podem ser transformadas pela ação dos
próprios cidadãos.

Democratização da comunicação. Uma questão de acesso e participação
Consta na Constituição Federal que:
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão
aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II – promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente
que objetive sua divulgação;
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos por lei;
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
A configuração da comunicação hoje no Brasil, de forma verticalizada,
alimenta um sistema antidemocrático, no sentido de acesso à produção, no que se
refere aos indivíduos envolvidos no processo. Esse modelo praticado no país,
sobretudo reforçado, devido à centralização do poder nas mãos de poucas famílias,
em nada contribui para as finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas,
como são previstas na Constituição Federal.
O primeiro passo para uma caminhada rumo à democratização da
comunicação precisa ser dado no âmbito jurídico. A legislação vigente no tocante as
leis que regem a comunicação, além de defasadas, não são cumpridas, além de
beneficiar essa maioria que comanda o sistema no país.
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Resolvidos os trâmites legais, com uma legislação democrática e um modelo
de comunicação participativo, que leva em consideração as manifestações e
diferenças culturais, promovendo o desenvolvimento e a valorização destas, que
pensa a comunicação como uma forma de manifestação do pensamento, de acesso
às tecnologias, de promoção da igualdade, será, finalmente, possível, vislumbrar o
modelo sonhado pelas classes hoje afastadas do processo.
Segundo a Constituição Federal, as emissoras de rádio e televisão deveriam
ter, por obrigação, 30% de sua produção regionalizada, ou seja, uma programação
que buscasse inserir as comunidades envolvidas no processo da comunicação.
Acrescenta-se aqui a importância do estímulo à produção independente, como forma
de promoção das culturas locais e também como possibilidade de geração de renda.
Alguns movimentos têm buscado, de forma organizada, promover a discussão
acerca da democratização da comunicação no Brasil. O último exemplo, acontecido
na Bahia, foi a I Conferência de Comunicação Social, funcionando como estímulo
aos demais estados para promoverem novas discussões. O objetivo principal da
Conferência era promover um debate sobre a atual situação da comunicação no
estado. Para tanto, o evento principal foi antecedido de plenárias executadas em
todos os territórios de identidade da Bahia, reunindo diversas propostas, as quais
foram discutidas entre delegados representantes de cada território, profissionais da
área, estudantes e órgãos ligados à comunicação, dentre outros.
Ao término da conferência, com a aprovação das principais propostas, fora
criada a carta da Bahia, a ser levada ao senhor presidente da república, com o
intuito de buscar a realização de uma discussão a nível nacional. Após o exemplo da
Bahia, outros estados vêm promovendo a discussão sobre o processo de
democratização.
Uma vez que o Brasil se propõe a discutir a comunicação, e que se priorize
um modelo que permita a participação efetiva da população na produção, tornando o
processo horizontal, teremos uma comunicação democrática e, antes de tudo, legal.
Todavia, insistir numa legislação que prioriza uma minoria, que estimula uma
comunicação anti-participativa e alienadora, baseada num modelo verticalizado, não
será possível se pensar em desenvolvimento humano, em desenvolvimento social e
estímulo às diversidades culturais.
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Comunicação e Cidadania
Ao final dos trabalhos de pesquisa, chegou-se à conclusão de que o conceito
de comunidade tem evoluído e se solidificado. O termo “Comunidade” inclui a idéia
de que esse conjunto possui uma estrutura social. Isto é, existe algum tipo de
relacionamento entre essas pessoas. Além disso, pode existir um espírito
compartilhado entre os membros da comunidade e um sentimento de pertencer ao
grupo.
A cidadania não deve ser algo abstrato, teórico, afastado da realidade do
indivíduo. Cidadania é acima de tudo o direito à convivência. E convivência significa
respeito mútuo, segurança, solidariedade, amizade, proteção, autoridade, liberdade,
e enfim, o direito de exercitar a cidadania.
A convivência com os moradores, durante o trabalho de pesquisa, não tem o
condão de basilar uma análise crítica mais profunda e consistente das
características daquela população. Mas, o que se observou nos quesitos falta de
infra-estrutura, educação e saúde aliados, à falta de dignidade pelas condições
perversas a que a população suburbana é submetida, demonstram a maneira como
são tratadas as classes menos favorecidas pelos que detêm o poder.
Nos bairros populares das metrópoles capitalistas são os moradores os
verdadeiros agentes de transformação do espaço. As relações de vizinhança
constituem um caso particular de “redes do cotidiano”. Elas são ainda muito
condicionadas pelas diferenças entre classes sociais. Nos bairros populares, a
limitação de oportunidades, a pobreza e o isolamento relativos, à insegurança e ao
medo acabam por fortalecê-las e torná-las parte fundamental da trama de relações
familiares. Plataforma é um bairro privilegiado, porque as pessoas que moram ali
têm a sensação de que é um interior, um interior dentro da grande cidade, porque as
pessoas ainda sentam na porta para conversar, o que inspira confiança, diante de
tanta violência que percebemos hoje no nosso dia-a-dia.
Nos bairros de classe média, as relações entre vizinhos são mais seletivas e
pessoais e, na maior parte dos casos, o maior poder aquisitivo faz diminuir a
necessidade de ajuda mútua e aumentar a necessidade individual de espaço.
O bairro de Plataforma é considerado uma referência para o entendimento da
evolução do Subúrbio Soteropolitano. Sua população absolutamente formada por
afrodescendentes que compartilham de práticas que constituem sua territorialidade,
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se manifestando de múltiplas formas contra os descasos políticos. Estas
manifestações se concentram tanto na dimensão cultural, como na formação de
movimentos sociais representados por associações comunitárias que lutam pelos
seus direitos.
As dinâmicas e as articulações comunitárias deste território popular é
impulsionada por um sentimento compartilhado de pertencimento ao bairro, assim
como pela presença de grupos sociais organizados.
As ações e práticas realizadas pela população de Plataforma são
representações populares que contribuem para a constituição de sua identidade
territorial. Uma prática resultante de um processo sócio-histórico que faz de
Plataforma uma referência para os outros bairros do Subúrbio.

O Que é Comunicação Comunitária
A comunicação é o elemento agregador das sociedades – têm o poder de
unir, criar fortalecer e de capacitar os indivíduos para que fiscalizem as ações
públicas e privadas. Comunicar é uma atitude de todas e todos. Das conversas de
vizinhança até o uso de programas de bate-papo pela internet, estamos trocando
idéias e formando opiniões. Não é à toa que quando alguém imposta a voz e sabe
falar em público, logo é considerado como comunicativo. Indivíduos, grupos de
amigos, bandas locais, rádios livres e comunitárias – a comunidade em si – estão
sempre buscando caminhos para se expressar. A idéia de Comunicação
Comunitária se refere justamente ao uso dos meios de comunicação pelas
comunidades. Na produção de conteúdo mediático, as comunidades encontram a
oportunidade ideal para a discussão de idéias, para a integração e o convívio social,
assim como para a difusão de seus elementos socioculturais.
"Mesmo com todas as transformações históricas, a
comunicação humana continua presente no cotidiano das
pessoas.

Os

meios

indispensáveis,

tanto

de
na

comunicação
criação,

são

fatores

transmissão

e

mudanças sociais, quanto na reprodução de determinada
cultura. Eles se tornam o meio e o espaço privilegiado em
58

que a cultura é criada, fortificada, reproduzida e
retransmitida. Há uma forte influência psicológica que
esses meios exercem sobre a sociedade, transformando
a todos em meros consumidores, ou quem sabe, até um
produto desses meios” (SANTOS, 2003, p.16).
No desenvolvimento da competência comunicativa, os indivíduos agregam
novos elementos à sua visão de mundo, como o entendimento das relações sociais
e das estruturas de poder. Desenvolvem, assim, uma leitura crítica dos meios de
comunicação de massa convencionais e tornam-se mais capazes do exercício de
cidadania. A comunicação popular e comunitária vão se vincular em geral aos
movimentos e manifestações reivindicatórios, sindicais e libertários, em prol da
justiça social.
Torna-se cada vez mais aceita a noção de que a formação cultural dos seres
humanos nas sociedades contemporâneas passa muito pelas intermediações do
cotidiano marcadas por um contexto de complexidade. Intermediações que ocorrem
através da comunicação interpessoal, grupal e massiva e que se ampliam com a
incrementação de novas tecnologias (BARROS, 1997, p. 30).
Diluíram-se, em boa medida, aquelas instituições,
aqueles espaços nos quais o cidadão se formava, ao
mesmo tempo em que exercia a cidadania. No momento,
(...) [existe] uma multiplicidade de movimentos, um pouco
tateantes, construindo, por um lado, uma superação, em
certa medida, do silêncio. Isto é, existe uma insubmissão,
uma rebeldia frente ao poder da Igreja, (...) do Estado,
(...) da escola... frente a muitos poderes. Tudo o que
passa pelos movimentos feministas, pelos movimentos
ecológicos, pelos movimentos homossexuais, étnicos,
raciais,

os

movimentos

dos

negros.

(...)

Existem

elementos de uma nova sociabilidade, uma nova agenda
de temas importantes para as pessoas. (...) Estes
movimentos, pequenos, em sua maioria inarticulados, à
medida que se articulem e articulem a escola, e os meios
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de comunicação municipais, comunitários, irão criando
redes de formação de cidadãos que vão ser muito
eficazes, para fazer com que essas vozes dispersas
comecem a tomar corpo no espaço regional e, mesmo,
no espaço nacional (MARTÍN-BARBERO, 1999 p. 78-79).
No contexto de tais movimentos se desenvolvem experiências de uma
comunicação que pode ser denominada de popular ou comunitária, a qual evidencia
características próprias, entre elas, o exercício da participação direta. Ali se faz possível
que os receptores das mensagens dos meios de comunicação se tornem também
produtores das mesmas, se tornem emissores do processo de comunicação.
A participação das pessoas na produção e transmissão das mensagens, nos
mecanismos de planejamento e na gestão do veículo de comunicação comunitária
contribui para que elas se tornem sujeitos, se sintam capazes de fazer aquilo que
estão acostumadas a receber pronto, se tornam protagonistas da comunicação e
não somente receptores. Quanto ao envolvimento em atividades sociais mais amplas,
trata-se do engajamento em movimentos e organizações de interesse público, para, por
exemplo, mutirões de limpeza da área verde, atuação no centro comunitário do bairro,
serviço de atendimento à criança carente, cursos de preparação profissional etc.

Mídia é diferente de comunicação
Já sabemos que a democratização da comunicação não é de fácil conquista,
mas também não podemos dizer que é difícil. De acordo com o relatório de
MacBride existem barreiras que impedem a comunicação democratizada e excluem
a representação do público. A partir desse problema social de comunicação começase a trabalhar em busca da comunicação alternativa, baseada no direito de
comunicar e participar (direito humano fundamental). De acordo com Puntel (1994) é
desse direito que começa a despertar no indivíduo o direito de comunicação dentro
das comunidades. Existe muita diferença entre comunicação e mídia e é preciso
ressaltar que para que haja essa comunicação nas comunidades não é preciso à
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participação da mídia, fica de acordo com as condições de cada comunidade. Puntel
(1994) ressalta que:
“Como assinalou Elizabeth Fox, a América Latina é um dos
poucos lugares do mundo onde ‘os meios de comunicação de massa,
controlados pelos particulares e operados pelos comercialmente,
prevalecem sobre outras formas de organização de mídia’. Portanto, as
análises do fracasso das políticas de comunicação na América Latina
consideraram alguns obstáculos básicos, principalmente ‘ a rigidez
social e a concentração de poder político e social’ que caracterizam
muitas sociedades latino-americanas”.
Após a falência das políticas de comunicação na América Latina se
desenvolve a mídia alternativa, ou seja, a comunicação popular com um quadro mais
amplo de discussão diferenciando-se de um tipo qualquer de mídia. Pode-se
caracterizar como um grupo com espaço para as camadas menos favorecidas
economicamente. A mídia está embutida na comunicação, mas a comunicação não
precisa necessariamente da mídia, o ser humano está condicionado a entender
ambas como único elemento. De acordo com Puntel (1994), a comunicação não
pode ser vista como algo entre emissor e receptor, mas sim com a participação
popular.
A mídia não tem necessariamente um olhar direcionado, diferente da
comunicação com “fala” com um certo grupo, com uma comunidade implicando um
movimento participativo, dirigido à mudança social, para a comunicação popular não
há emissor e receptor as pessoas trocam mensagens de interesse comum entre si, a
comunidade tem voz e é ouvida trabalhando para a melhoria do grupo. Portanto
pode-se definir que as pessoas usam a mídia diferentemente de acordo com suas
próprias experiências e realidade.

Verticalização – Horizontalização
Para destrinçar como é definida uma comunicação comunitária, é preciso
definir os conceitos de verticalização e horizontalização. Para isso, se faz necessário
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entender a essência do processo comunicacional brasileiro. De acordo com o
bacharel em Ciências Sociais pela UniOeste (Universidade Estadual do Oeste do
Paraná), e pesquisador de formas alternativas para democratização dos meios de
comunicação de massa, Emerson Cristofoli, as empresas jornalísticas e de
radiodifusão são comandadas por pessoas jurídicas, sociedades anônimas e ações
de estrangeiros, há mais de 50 anos, sob restrição das constituições. Essa presença
dominante de grupos familiares e vínculos com elites políticas nos meios de
comunicações do país é um fato histórico.
Ainda de acordo com as concepções de Cristofoli (2006), desde a idade
moderna, a ideologia da sociedade é moldada através da exploração dos meios
culturais e pelas transformações tecnológicas do sistema capitalista. “Tal
acontecimento histórico tecnológico e suas conseqüências, possibilitaram aos meios
de comunicação perpetrar a ‘nova ordem’. A sociedade passa a aceitar os interesses
particulares como sendo interesses da maioria”, afirma. Porém, a reprodução das
técnicas dos meios de comunicação de massa dificulta a criação de meios
comunitários e a emancipação dos indivíduos e “diante de tal controle ideológico, a
comunicação popular surge dentro de um processo histórico comunicacional para
romper com o controle capitalista dos meios de comunicação”, afirma Cristofoli.
O monopólio capitalista de empresas que dominam os meios de comunicação
de massa detém elementos de cidadania, liberdade de expressão e principalmente
democratização. O estabelecimento hierárquico de valores e papéis sociais dentro
de um veículo de comunicação é denominado de verticalização, pois é articulado
com a individualização. É a chamada comunicação institucional, na qual é baseada
em valores de interesse, portanto o poder desenvolvido “de cima para baixo”, ou
seja, o chefe e seus empregados.
Já Luciana Panke (2006), jornalista, mestre em Lingüística e doutora em
Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, as emissoras
comunitárias, em específico, são veículos de fácil acesso e de produção.
“A democracia das relações entre a mídia e a sociedade tem como
fundamento o direito de comunicar-se, que implica o acesso e a participação, a
aproximação dos pólos emissor-receptor, possibilitando aos indivíduos não serem
apenas objetos anônimos da comunicação, mas também agentes ativos deste
processo.” (LANER, 2004). Para Leaner, os meios que primam pela horizontalização
da comunicação, se contrapõem aos grupos que determinam o que será veiculado,
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que praticam uma comunicação vertical. O mesmo pensamento compartilha
Peruzzo: “a comunicação popular tem como protagonistas o próprio povo e/ou as
organizações e pessoas a ele ligadas organicamente. Nesse caso, ele é visto no seu
antagonismo em relação às classes dominantes e concebido como o conjunto das
classes subalternas”. (PERUZZO, 1998) A horizontalização da comunicação é o
processo em que se estabelecem identidades de papéis sociais, comportamentos
através da linguagem dramática e participação de todos os interessados. Em relação
a uma comunicação comunitária, a própria comunidade decide o conteúdo a ser
veiculado, a depender das necessidades do local, organiza as pautas, tem sua
própria linguagem e “se ajuda” com prestações de serviços. Para Cristofoli (2006), a
radiodifusão está vinculada às rádios comunitárias: “dirigida a um público de baixa
renda, identificado com sua cultura, esta seção radiofônica torna realizável para uma
determinada fatia da população aquilo que poucos conseguem nas grandes
emissoras. Em outras palavras, serviços, vantagens, campanhas e mensagens
tornam-se acessíveis, abrindo espaço para que a radiodifusão cumpra sua função
social, entre elas de aproximar, fazer a conexão entre pessoas, idéias, integrando a
comunidade”.

Relatório McBride
A Unesco constituiu, em 1977, uma comissão, composta por intelectuais,
técnicos e ativistas para estudar os problemas da comunicação no planeta. Dentre
os principais objetivos, estava o de contribuir para o estabelecimento de uma Nova
Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (NOVIC). Em 1983, as discussões
em torno dos fluxos de informação e a sua defesa como um direito humano, no
interior da comissão, se deram de modo polarizado e o direcionamento da questão
levou ao abandono da organização por parte do Reino Unido (Inglaterra) e Estados
Unidos da América.
O resultado do encontro foi a elaboração do documento “Um Mundo, Muitas
Vozes”, que ficou conhecido como o “Relatório McBride”. O nome é uma referência
ao escocês Seán Mc Bride, coordenador do processo de discussões.
O trabalho desses estudiosos identificou fatores que impedem a existência de
democracia na comunicação, principalmente na América Latina. Dessa forma, se
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constatou que os sistemas políticos autoritários, os sistemas administrativos
burocráticos e a pouca acessibilidade à tecnologia, excluem o público da gerência e
elaboração das políticas de comunicação e limita o acesso às fontes de informação.
No geral, significa a existência de um cenário anti-democrático e fechado à
participação popular, controlado por uma minoria de pessoas.
No entanto, o modelo da estrutura sobre a qual está montado o sistema de
comunicação foi identificado como o fator mais problemático. O sistema segue a
forma vertical e nessa lógica, a comunicação é pensada e executada de cima para
baixo, entre dois atores: emissor e receptor. Os indivíduos são vistos apenas como
objeto da comunicação, sendo um agente quase inativo, pois não interfere, não
interage, não participa dos processos. A comunicação, vista por este ângulo, se dá
numa relação tipificada em termos “ascendente e descendente”, ou ainda “do centro
para a periferia, da elite para as massas”.
Propondo um processo de participação das classes populares, o Relatório,
revoluciona conceitos e chama a atenção de integrantes dos governos em várias
partes do mundo, na medida em que estabelece o direito de comunicar como um
dos direitos humanos e aponta a comunicação alternativa como um dos caminhos
possíveis para se alcançar a democratização da comunicação. Acentua como um
direito social fundamental não apenas ao indivíduo em particular, mas à comunidade
da qual faz parte. Isto vai além do direito de trocar opinião e informação. Inclusive,
implica em mudança de ponto de vista entre nações, grupos econômicos,
comunidades culturais, entidades econômicas, forças políticas e grupos sociais. O
Relatório assim declara:
“A comunicação necessária a uma sociedade
democrática, deveria ser estabelecida pela extensão dos
direitos específicos, tais como o direito de ser informado,
o direito de informar, o direito à privacidade, o direito a
participar da comunicação pública – todos elementos de
um novo conceito: o direito de comunicar” (PUNTEL,
1994).
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CEBS
Definidas, literalmente, de Comunidades Eclesiais de Base, as Cebs, são na
verdade pequenas comunidades (reuniam de 20 a 100 pessoas) da Igreja Católica
que marcaram presença forte no Brasil, durante o período ditatorial. Além de
inegável a contribuição dada por estas comunidades, ao longo do processo de
democratização do país, é importante dizer que se tornaram referência para diversos
outros países da América Latina.
Apesar de não haver registro de data exata, sabe-se que foi, no início dos
anos 60, sob o impulso da catequese popular que o trabalho dessas comunidades
surge dentro da Igreja, em Barra do Piraí (1956), e do Movimento da diocese de
Natal.
A partir de reuniões bíblicas, moradores de bairros e povoados, se
encontravam e refletiam sobre como fazer a transformação social, sendo que as
motivações para isso tinham sua base sólida em fundamento religioso. As mudanças
pretendidas iam desde a organização para reivindicar melhorias nos bairros até a
intervenção social e política. O objetivo, no entanto, era a busca da transformação
da sociedade, de acordo com o método "Paulo Freire" de alfabetização de adultos.
Esse método trabalha a metodologia que leva da conscientização à ação.
Mas as CEBs pretendiam mudar não só a sociedade. A estrutura da Igreja, já
arcaica, se comparada às adaptações da sociedade moderna, seus costumes,
avanços tecnológicos e culturais, é muito criticada. Principalmente, referindo-se à
tomada de decisões muito centralizada e pouco partilhada.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) trouxe à tona a necessidade de uma
preocupação da Igreja com os reais problemas da sociedade, houve uma maior
abertura a participação dos leigos (fiéis que atuam na Igreja, mas não são do clero
nem de ordens religiosas). Assim, as comunidades eram entendidas como parte
significativa na “construção do Reino de Deus”. À luz desses direcionamentos, os
principais dirigentes das CEBs idealizaram este modo de trabalhar a evangelização,
analisando mais as ações da Igreja em vista das ciências sociais. Isso gerou uma
série de controvérsias. Manifestações contra e a favor. No Brasil, o teólogo Leonardo
Boff, defensor assíduo desse entendimento, chegou a ser chamado à atenção.
Quem se declara contrário às CEBs tinha como principal argumento o de que
se corria um grande risco de estar introduzindo as idéias marxistas dentro da Igreja.
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Seria o comunismo travestido de trabalho pastoral. E chegaram a ser vistas como
ameaça até pelo exterior. Dois documentos do Departamento de Estado Norte
Americano, identificados como "Santa Fé", advertiram as autoridades eclesiásticas e
os governantes brasileiros neste sentido: "a Teologia da Libertação e suas células
(as CEBs), representam uma doutrina política disfarçada de crença religiosa, com
um significado antipapal e antilivre empresa, destinadas a debilitar a independência
da sociedade frente ao controle estatal" (Santa Fé II).
Atualmente, se verifica que estas comunidades sentem o efeito do modelo
econômico neoliberal. Há uma crise de atuação nos próprios locais onde existem e
nas esferas sociais, políticas e religiosas. Palavras como justiça, fraternidade,
solidariedade e compromisso demonstram o quanto esse grupo deu sustentação aos
movimentos populares. A valorização dos pobres, enquanto agentes de busca da
própria transformação da realidade e a metodologia participativa utilizada nas
celebrações, ações reivindicatórias foram marcantes para disseminar o costume da
colaboração recíproca nas discussões e na busca de encaminhamentos e soluções
dos problemas em várias partes do Brasil.
Comunicação Alternativa
- ALTERNATIVA A QUÊ?
O professor da PUC/RS, Roberto Ramos, explica a questão da detenção dos
meios de comunicação, tecendo uma relação com a questão econômica. Referindose, especificamente, ao âmbito brasileiro, denuncia a existência do “totalitarismo
mais perfeito” nos meios de comunicação, “meia dúzia de homens controla toda lista
do que devemos ser fazer, saber e ter”. Sua preocupação revela algo de muito sério
até porque para muito isto não é facilmente visível.
Na mesma linha, o professor Freire explica esta questão caracterizando-a
como “uma violação do direito à comunicação”. Cita em entrevista publicada em
15/11/06 no site da Agência Brasil como problema o controle da mídia por um
número muito pequeno de empresas. “Poucas empresas controlam toda a
informação no Brasil. Isso com certeza faz com que os interesses comerciais e
políticos se sobreponham aos interesses coletivos”, diz o professor.
Esta visão caracteriza a realidade que levou a busca por uma saída. A
comunicação alternativa surge num contexto marcado pela insatisfação política,
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social e de falta de liberdade nos seus mais variados sentidos e esferas. Acrescentese a isso, a contestação contra a predominante concentração desses veículos
tradicionais. Para Ramos:

“O monopólio da propriedade privada da terra, os
latifúndios se prolongam no monopólio do poder político
como dominação e passam a abranger, logicamente, o
monopólio dos Meios de Comunicação Social a serviço
da dominação ideológica” (RAMOS, P. 19).
Na América Latina, o fenômeno da comunicação é analisado de maneira
particular pelos estudiosos. Ao longo de muito tempo, marcado pela centralização e
autoritarismo por parte dos Estados ou do pequeno grupo pelos quais são
controlados, os veículos de comunicação não foram capazes de permitir a existência
de estruturas participativas. Inicialmente, os profissionais e alguns empresários da
área esboçaram reação à repressão governamental (no caso das ditaduras
militares). A atitude violenta, inclusive, do governo militar impulsionou o
desenvolvimento da comunicação alternativa.
A tentativa foi por criar novos espaços, dentro mesmo da grande imprensa,
marcada pela censura. Outra prática comum neste sentido foi fundar novas
publicações, jornais criativos e difusores de novas idéias, a exemplo do jornal
Pasquim, tido como o primeiro impresso alternativo e que serviu de referência para
publicações posteriores. Mas é com a ação dos movimentos sociais ou políticos que
esta reação ganha força.
Surgem, então, veículos alternativos. Definidos assim, em relação a esse
controle exercido por uma minoria de pessoas. No início, manifestam-se nos
impressos, particularmente ligados aos partidos políticos. Mais tarde, as entidades
de organização social os utilizam como instrumento para divulgar suas bandeiras de
luta ou mesmo mobilizar a população em torno de suas reivindicações.
O consultor da UNESCO para a comunicação na América Latina diz que a
democratização da comunicação é um processo que amplia o acesso da classe
popular à utilização dos meios de comunicação de massa, sendo que isto também
se dá no nível gerencial dessa mídia. Outros pesquisadores preferem trabalhar o
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conceito de comunicação alternativa baseado na definição do chileno Fernando
Reves Matta, que estabeleceu esse conceito levando em consideração os grupos de
baixa renda dentro da comunicação popular.
Azevedo (1986) alerta para a influência dos meios de comunicação. Sua
análise vai além quando afirma: “os meios de comunicação impõem mudanças
culturais”. As pessoas aderem a costumes novos de vestir, adquirem hábitos os mais
diversos influenciados pelo que falam ou deixam de mostrar os meios de
comunicação.

Rádio JP Publicidade – Histórico
A rádio comunitária de Plataforma, também conhecida como JP Gospel, foi
fundada por Jorge dos Anjos Pimenta, 55, segundo ele, há uns 10 ou 15 anos, e só
recebeu o aval da prefeitura após cincos anos de funcionamento. De acordo com a
licença, à mostra na parede da rádio, sua emissão aconteceu em 17 de fevereiro de
1995, portanto, a JP Gospel teria 18 anos de fundada, contando com os cinco anos
anteriores à sua emissão. A emissora funciona na rua Estrada do Cabrito, nº 188,
em São João do Cabrito. Para achá-la somente perguntando aos moradores da
região, pois é de difícil sinalização: encontra-se em um beco estreito adentro, entre
duas casas. Funciona em um pequeno aposento, acima é a residência de um irmão
de Seu Jorge, na qual já abrigou a rádio em seu início, e aos fundos, a casa do
dono.
Via cabo, o sinal alcança pontos estratégicos da comunidade como pontos de
ônibus, praças e principais áreas de comércio por meio das caixas de som. Todo o
custo da montagem da rádio foi de seu Jorge e ainda tem que pagar, todo ano, o
imposto à prefeitura. Ele diz que a prefeitura não entrou com nenhum recurso. A
princípio, levou o projeto para a Fundação Cultural do Estado que aprovou, porém,
não tinha equipamento para oferecer, somente uma “sucata”, que foi reaproveitada
por ele. Inicialmente, começou a funcionar com duas “bocas”, uma na frente da casa
e outra do outro lado da rua, depois, com a ajuda de uma equipe montada por ele,
instalou outras caixas de som, até que se expandiu e abrangeu todo o bairro e ainda
a Calçada, que não faz parte de Plataforma.
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Seu Jorge sonha que a rádio seja transmitida via ondas, já tem grande parte
dos equipamentos, mas faltam o transmissor e uma antena. Ele não tem condições
de comprar, porém diz não ser caro: “Caro não é, não. Eu não tenho condições de
comprar, mas dizer que é caro pela utilidade de um equipamento desse, não. A partir
de 15 mil já tem material. Mas, no meu caso, “eu só iria pegar um transmissor e a
antena”, diz.
Segundo Pimenta, Plataforma foi pioneira em transmitir um serviço de
comunicação via projetores: os serviços de alto-falantes Nascimento e Legionária.
Após o término desses serviços, Jorge viu a oportunidade de dar continuidade. “Eu
era criança e escutava. Essa coisa foi crescendo dentro de mim, sou músico
também, andei fazendo projetos e viajando, aí depois pensei em montar uma rádio.
O bairro já não tinha mais o serviço de comunicação e aí houve a necessidade, as
pessoas já saíam falando de boca em boca. Comecei a olhar essa coisa, e pensei:
tenho que montar um sistema pra falar, pra atingir todo o bairro”, conta.
A rádio funciona de segunda à sexta-feira, das 9 às 12h e das 15 às 18h, e
aos sábados, somente das 9 às 12h. A emissora tem caráter comercial, é a base
para que não pare de funcionar. Pimenta vive dela, e sua filha Edjane, 18, mais
conhecida com Jane, o ajuda nas mixagens e gravações, porém toca violoncelo em
uma orquestra de Alto de Coutos, da qual ganha uma ajuda financeira e ainda
trabalha com informática com a cunhada. De acordo com Jane, a renda dos
comerciais dá para sustentar a família. JP veicula propagandas de lojas de toda
Plataforma e ainda calçada. Os comerciais são fechados por pacotes, alguns
comerciantes fecham por ano, às vezes renovam e outros pagam por anúncio
avulso, por dia. Já os preços, variam de acordo com o tempo das chamadas. Um
comercial de 30 segundos com quatro chamadas por dia custa R$ 100, seis
chamadas são R$ 150, 12 por R$ 200, 15 por R$ 250 e 20 chamadas por R$ 300. O
anúncio avulso é cobrado por R$ 3 por chamada.
A programação da emissora é em sua grande parte, computadorizada. Jane
diz que pelo fato de a “equipe” não comparecer muito à rádio, ela mesma programa
no computador os horários e a ordem das músicas, vinhetas etc. Mesmo sendo
gospel, de donos evangélicos, há programas seculares. “A programação,
basicamente, a gente procurou montar como já tem em outras programações.
Depois que nós fomos criando o nosso jeito, montando de acordo com as nossas
necessidades e da comunidade”, relata Jorge. A filha de Jorge Pimenta apresenta o
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programa Qualidade MPB, que toca somente música popular brasileira todos os dias
de funcionamento, das 17 às 18h. Márcio Carvalho apresenta o Falando de Amor,
todas as terças-feiras, das 16 às 18h, quando toca músicas nacionais e
internacionais românticas, além de mandar recados de pessoas que procuram por
um amor.
Contudo, nota-se o peso dos costumes evangélicos ao anunciar certos tipos
de serviços, que são raros, em oposição a outros gêneros musicais. Segundo o dono
da JP Gospel, os adeptos do candomblé não aparecem para solicitar divulgação de
festa ou adquirirem algum serviço, por questões de crenças. Mas, se algum fiel ao
candomblé pedir um anúncio sobre um acontecimento no terreiro ele divulga,
todavia, do modo que achar conveniente. “A gente não fala no candomblé, sei lá,
fala de um culto, reunião de pessoas... A gente procura sempre simplificar a coisa”,
explica. O mesmo acontece com o pagode: “eu não falo em pagode. Pra mim não dá
pra falar em pagode. Falaria no espaço tal, vai ter um grupo tal. Procuraria simplificar
da melhor maneira pra não usar essas linguagens”, explana, novamente. “No caso
de bar, eu não vou falar bar, eu falo restaurante, falo uma coisa mais social. A gente
procura simplificar da melhor maneira. Na linguagem, pra falar com as pessoas a
gente usa até uma coisa bem popular, mas a gente procura enfocar de uma outra
maneira A gente procura fazer a coisa totalmente diferente”, conta.
De acordo com o fundador, a comunidade participa da rádio. “A gente tem um
programa de utilidade pública que ajuda as pessoas que perdem os documentos,
uma série de coisas, e se quiserem divulgar alguma coisa também”, “nós temos um
programa aqui que o pessoal da área de saúde vem e coloca atendimentos que
estão tendo no momento, de vacinas, de um monte de coisa”, explica Pimenta, de
que maneira a rádio atende à comunidade. “A comunidade sempre está aqui na
rádio procurando saber de lista de emprego”, completa. Porém, perguntado sobre o
nome do programa de utilidade pública que ele havia dito existir, seu Jorge disse
que não tinha um específico, mas que divulgam durante a programação. Cursos
gratuitos e atividades realizadas no Centro Cultural também são divulgados.
Conforme Jane, já aconteceu de uma cantora de arrocha iniciante apresentar seu
CD para divulgação, assim como alguns evangélicos. Porém, na rádio “comunitária”
não se toca músicas feitas pela própria comunidade.
Ainda de acordo com Jane, como muita insistência seu pai liberou a rádio
para os programas dela e de Márcio, e ainda o Espaço Dez, aos sábados, por
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Adilson, que toca somente músicas internacionais. Segundo ela, agora eles estão
divulgando pagode: “Ele não queria não mas eu disse: Ô painho, não pode ser
assim não. A galera curte, vai fazer o que?”. Jane diz que anuncia normalmente e
que o pai não fica irritado. O que vai de encontro aos argumentos de Jorge. Para
ela, a JP tem o objetivo de ser curta nas suas comunicações, “um bom objetivo, até
porque o pessoal está se locomovendo, então tem que ser bem curta e objetiva no
que queira falar”, explica.
Nas eleições, a rádio não passou o horário político e não fez campanha para
nenhum dos prefeituráveis, mas fez propaganda de um colega candidato a vereador,
que também trabalha com rádio comunitária, em Cosme de Farias. Jane diz que
pretende, juntamente com seu colega, Adilson, abrir um espaço na programação
para somente para atender pessoas que necessitem de ajuda, um programa de
serviço social. “Eu vou conseguir isso”, diz.
Alguns dos principais programas
Das 09h às 12h é programação “normal” da rádio, com publicidade.
De segunda a quinta, exceto às terças, das 17h às 18h – programa
“Qualidade MPB”.
Toda terça, das 16h às 18h tem o programa “Falando de Amor”, com o locutor
Márcio Carvalho. É um programa no qual as pessoas podem ligar e pedir músicas
e/ou oferecer para alguém. Esse programa tem o oferecimento de comerciários
locais.
Aos sábados, das 09h às 10h, programa evangélico “Crescendo na Graça”.
Logo em seguida começa o programa de rap “Novos Zares”. Das 11h às 12h,
“Espaço Dez” (músicas internacionais), com o locutor Adilson.
Apesar de a rádio se apresentar como comunitária, a menção “publicitária” em
sua nomenclatura justifica uma programação totalmente voltada para a promoção
comercial. Se tomarmos como referência que uma rádio de caráter comunitário
pertence a uma associação ou entidade, sem vinculações financeiras – como
atividade principal - cuja preocupação fundamental é ceder espaço para a expressão
da comunidade onde ela está inserida, a JP não pode ser considerada como uma
rádio comunitária.
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Para Márcio Carvalho, radialista da rádio, a Polícia Federal (PF) quer que as
rádios comunitárias adotem um modelo que é totalmente impraticável. Segundo ele,
uma rádio não tem como funcionar sem nenhuma forma de arrecadação financeira,
pois existem custos de água, luz, telefone, dentro outros. Certamente, que há nexo
no pensamento de Márcio. O trabalho de fiscalização que a PF tem desenvolvido e a
dificuldade imposta na hora de conseguir uma autorização de funcionamento, é na
tentativa de evitar que rádios, ditas comunitárias, atuem como rádios comerciais e
que desmembrem o verdadeiro sentido das rádios, que tentam dar voz à grande
parcela da população, a qual não tem um canal de comunicação próprio.
Márcio Carvalho declarou que há espaço na rádio para divulgação de eventos
na comunidade, independente de ideologia religiosa ou partidária, desde que se
tenha como beneficiária toda a comunidade.

A comunidade de Plataforma e a Rádio Comunitária JP Gospel
Nossa equipe foi “in loco” conferir a opinião da comunidade a respeito da
comunicação comunitária em Plataforma. Constatamos a existência de apenas uma
rádio comunitária, denominada Rádio JP Publicidade. Em conversa com a população
nas localidades do Luso e São João, onde estão instaladas, respectivamente, quatro
e duas caixas de som da rádio, ficou evidente a considerável parcela da população
que não acompanha continuamente a programação executada.
No geral, quase todos sabem ou já ouviram falar da rádio. O difícil é lembrar o
nome. Quando questionados, as respostas variam de JS à PJ. E mesmo no local,
onde as caixas estão bem próximas às casas, transmitindo as músicas, as
mensagens, os intervalos comerciais, a maior parte diz não conhecer ou saber o
nome de nenhum locutor ou profissional da rádio. Outras como a Sra. Marinalva de
Jesus, 47, Alto do Luso, reclama do barulho das caixas, ainda que reconheça a
importância desse trabalho no bairro.
Aspectos

comunitários

do

conteúdo

veiculado

pela

emissora

foram

assinalados por Tatiane Santos, 35 anos, e Gilson da Silva, 39 anos, ambos
comerciantes do Largo do Luso. Eles afirmaram que se a comunidade precisar
anunciar uma reunião de pescadores ou de mães não há dificuldade para conseguir
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essa divulgação. Cursos profissionalizantes e eventos teatrais da mesma forma
encontram espaço para a divulgação.
Para o jovem Jacson Machado, de 21 anos, o problema não é acessibilidade
da comunidade na rádio, mas das próprias pessoas que não se interessam. “Tá
faltando é a participação da comunidade. Se ela não correr atrás, fica complicado”,
salienta. Jacson tem uma banda evangélica e utiliza a rádio para divulgações.
“Sempre que tem algum evento o dono da rádio publica”, comenta. Ele acredita que
não deve haver barreiras para a divulgação de eventos de outros seguimentos
religiosos.
Praticamente, todos apontaram o aspecto religioso da rádio, uma vez que a
própria identidade da mesma é rádio evangélica. Pode ser motivo para que isto
aconteça, a falta de um trabalhado que imprima uma marca característica à rádio.
Não em um sentido publicitário, mas de forma a que a comunidade ouça e lembre
mentalmente. As notícias, específicas do bairro e as relacionadas a acontecimentos
fúnebres são as mais lembradas pelos entrevistados. Ademar Souza, 60 anos, do
São João diz: “a rádio só anuncia quando morre alguém”.

JP Publicidade
Lema “A SUA RÁDIO GOSPEL”.
O horário comercial é organizado de modo que a seqüência dá idéia de algo
lógico. O anúncio dos estabelecimentos apresenta semelhança com a rádio
comercial. A qualidade das caixas de som instaladas na Praça do Luso e no São
João do Cabrito é boa, pois permite ouvir com clareza as músicas e as falas dos
locutores. Dentre os programas, o chamado Espaço 10, “onde tudo é nota dez”
executa as melhores músicas internacionais aos sábados.
No entanto não há dentro da programação um programa para tocar as
músicas das bandas ou grupos musicais do bairro. A ausência de novos estilos
musicais, além do gospel é criticada pelos jovens. Jailza Rodrigues, 32 anos e Israel
Andrade, 21 anos criticam a exclusividade de músicas religiosas. Embora tenha essa
opinião, Israel diz já ter se beneficiado com estes momentos de reflexão
proporcionados pelas músicas da rádio JP.
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Pensamento parecido tem Rosângela de Souza, 30 anos, representante
comercial e moradora do local. Para ela, a programação da rádio é boa, mas deveria
variar mais. Ela, como ex moradora do bairro São João do Cabrito, onde
geograficamente está localizada a sede da rádio, vê como ponto positivo os
anúncios dados. “Eu mesma morava em São João e agora quando morre alguém lá
eu fico sabendo”, declara. Rosângela é uma das poucas pessoas que já utilizaram
os serviços de divulgação da JP. “A gente tava para vender uma casa e pedimos
para ele (Jorge Pimenta) anunciar. Aí, graças a Deus, meu pai conseguiu vender”,
lembra. Segundo Rosângela, eles, na época, tiveram apenas que pagar uma taxa
mínima.
Os anúncios variam. Vai desde lojas situadas dentro do Supermercado Bom
Preço, Marcha para Jesus, integração dos ônibus da Prefeitura Municipal até
apresentação de Companhia de Teatro no Centro Cultural de Plataforma. Destaque
especial para o spot (vinheta radiofônica) em todo intervalo, anunciando que a rádio
“tem o apoio do Deputado Federal Nelson Pelegrino”. Talvez este seja um dos
motivos do jovem Valfredo Pereira dos Reis não gostar quando se fala de política na
rádio. Nas outras localidades, onde a rádio tem abrangência, Itacaranha, Escada e
Lobato, as pessoas entrevistadas não tinham conhecimento a respeito da JP. No
Lobato, as pessoas conheciam apenas uma outra rádio intitulada Lobato do Povo.
Em Itacaranha, um jovem conhecia a rádio e era ouvinte, mas era morador de
Plataforma (Luso).

Comunicação comunitária - Religiosidade
A comunicação em Plataforma é feita de uma forma tradicional nas
comunidades religiosas em geral: o boca a boca. A maioria das pessoas se
conhecem, sobretudo aqueles moradores mais antigos, como é o caso de dona
Conceição Mendes. Mas, mesmo aquelas pessoas que não se conhecem,
aparentam se conhecer de longas datas. D. Conceição nos viu com caderno na mão,
fotografando a Paróquia São Brás e já nos perguntou se trabalhávamos com o filme
“Capitães da Areia”, cujo trecho da filmagem se passa em Plataforma, sob direção
de Cecília Amado, neta do escritor baiano Jorge Amado. Após nos abordar desta
forma, já foi nos apresentando a Cláudio Silva, o chamado “historiador”, apesar de
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nenhuma formação na área, e a outras fontes importantes para a realização deste
trabalho.
A aproximação, o grau de intimidade e a solidariedade das pessoas da
comunidade são o ponto forte e é esta interação que move a comunicação na
comunidade.
De acordo com Maramire Gonçalves, 22 anos, mais conhecida como Mara,
certa vez, assaltaram sua casa, o que ela logo comunicou a moradores e integrantes
de uma gang da comunidade. No dia seguinte, o pessoal da gang descobriu quem
foi o bandido, retomaram e devolveram seus pertences, sob a garantia de que não
iria acontecer outra vez. Mara reside em Plataforma há pouco menos que dois anos
e é mais conhecida por ser monitora da sala de leitura da Casa Brasil, projeto do
Governo Federal, que proporciona à população jovem cursos de fotografia, artes
gráficas, informática etc.
A rádio JP Gospel é chamada de rádio comunitária, mas os moradores que
sabem de sua existência, dizem que de comunitária só tem o nome. A rádio é de
donos evangélicos e cobra por comercial de 30 segundos (veja tabela).
TABELA 12 - Preços para chamadas comerciais na rádio
Número de chamadas por dia

Valor (R$)

20

300,00

15

250,00

12

200,00

06

150,00

04

100,00

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Das igrejas visitadas, católica e evangélica, nenhuma utiliza os serviços da
rádio, inclusive, a Paróquia São Brás recorre à rádio Excelsior, que segundo a
catequista Idenilza Tinoco, 52, tem mais repercussão na comunidade do que a
própria rádio comunitária. A igreja Maravilhas da Fé, que assim como a rádio, é
evangélica, mas não é beneficiada gratuidade nos anúncios. Além de não ter
dinheiro para custear os anúncios, o pastor Dourival diz que não precisa, pois a
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evangelização é feita de porta em porta e o horário dos cultos é passado pelos
próprios moradores.

Entrevista com Jorge Pimenta
Jorge Pimenta, fundador da Rádio Comunitária de Plataforma – JP
Publicidade, no dia 09 de setembro de 2008.

FIGURA 11: Jorge Pimenta – Proprietário da JP Publicidade
Valdeck Almeida – Foi você que fundou a rádio JP Publicidade?
Jorge Pimenta – Isso. Sim.
Valdeck Almeida – Como surgiu a idéia de fundar uma rádio comunitária aqui em
Plataforma?
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Jorge Pimenta – A idéia é que aqui, quando eu pensei em montar a rádio as
pessoas queriam anunciar alguma coisa ou se comunicar saía de boca em boca, nas
portas. Eu percebi que tinha a necessidade de uma rádio local para numa extensão
maior com a comunidade local.
Valdeck Almeida – Você tem boca de microfone no bairro inteiro?
JP – É. Em toda área aqui nós fazemos cobertura. Fora daqui temos em Itacaranha,
Escada, Lobato.
Valdeck – Como que a população viu na época a instalação desse serviço?
JP – Na época, logo quando começou houve algumas resistências. Existe uma
política local, que tem interesse. Quando eu coloquei, outros grupos que tinham
vontade de colocar e não colocaram, aí houve certa resistência, mas a gente
conseguiu ultrapassar todas essas barreiras.
Valdeck - E para você legalizar a rádio?
JP – Eu tive que legalizar a rádio. Nós temos aqui a licença da prefeitura.
Valdeck – E o Dentel – Departamento de Telecomunicações? Essa parte você
conseguiu fazer?
JP – Não. No nosso caso, nós somos via cabo. Não temos ainda o processo de
transmissão por ondas, com transmissor, antena. Mas estamos lutando pra isso:
transformar a rádio em transmissão por ondas. Por enquanto estamos levando o
sinal a cabo.
Valdeck – Então, nesse caso, como a transmissão é feita por cabo, não precisaria
da autorização do Dentel.
JP – Não.
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Valdeck – Você falou da resistência de pessoas ligadas à política. Ao longo do
tempo você tem enfrentado algum tipo de resistência?
JP – Agora não. Nós agora já somos um ponto de referência aqui. As pessoas saem
e visitam outros bairros e vêm que em outros lugares também tem rádio, o problema
da resistência diminuiu. Hoje são mais de 40 bairros com rádios comunitárias. A
população começou a ver a importância da comunicação e a importância da rádio do
bairro.
Valdeck – Como é o acesso da população à rádio?
JP – Ah, são anúncios de documentos perdidos, aniversário, casamento, o pessoal
coloca recado de amor, como é esse programa que está passando agora, nota de
falecimento.
Valdeck – E essas notas têm algum custo para as pessoas ou são gratuitas?
JP – Olha, as pessoas contribuem, né? São contribuições espontâneas. Mas isso
não mantém a rádio. Quem mantém, mesmo, são os anunciantes locais. O comércio
local são anunciantes em determinados horários.
Valdeck Almeida – Você disse que as pessoas contribuem espontaneamente. Caso
apareça alguém querendo fazer um anúncio e não tenha como pagar, como é
resolvido o impasse?
JP – Não fica sem fazer. Essa é a parte de utilidade pública que a rádio realiza.
Valdeck Almeida – Em relação às igrejas e às religiões todas que existem aqui,
todo mundo tem acesso à rádio? Há um trânsito livre entre a rádio e essas pessoas
todas?
JP – Com certeza. Agora somos 100% gospel, mas damos abertura para todas as
outras religiões.
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Valdeck Almeida – No caso os católicos, os batistas, o candomblé?
JP – Com certeza. Nós temos uma produção aqui na rádio e colocamos à nossa
maneira, mas não deixamos de atender aos outros segmentos.
Edna Ferreira – Você falou sobre a programação gospel. Por quê?
JP - A programação gospel já é a segunda em consumo. Nos Estados Unidos a
música gospel vai para rádios seculares e já ocupam o primeiro lugar. Nós vamos
chegar lá também.
Valdeck Almeida – Basicamente vocês tocam gospel.
JP – Exatamente, mas temos horário de MPB, temos um rapaz que faz um
programa de amor, misturou um pouco, né? Antes era 100% gospel, mas agora
temos outros programas para outros segmentos, pois estamos dentro de uma
comunidade onde existem vários segmentos. Aí a rádio procurou fazer uma
programação diferente, que atenda a todos.
Valdeck Almeida – Além da programação de música gospel, quais os outros
programas que você tem na rádio?
JP – Nós temos programa de igreja. A Igreja Batista de Plataforma comprou um
horário. Ela vai fazer 100 anos de fundação.
Edna Ferreira – Algum problema de reclamação por parte de alguma religião?
JP – Não. Hoje é como estou falando. Estamos fazendo várias passeatas pelo local,
levando os jovens para vários shows que acontecem e o pessoal está se adaptando
a essa vida. A coisa hoje mudou muito. Nós somos um povo que está crescendo
cada vez mais, talvez até despercebido por muitos aí.
Edna Ferreira – Aqui em Plataforma tem uma grande influência da cultura negra e
do candomblé. O povo do Candomblé usa a rádio para divulgação?
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JP – Usa. Como eu já falei, usa. Agora a gente usa dentro de uma linguagem nossa,
mas não deixa de atender.
Valdeck Almeida – Você falou da igreja batista que comprou um horário. Qual esse
horário?
JP – Aos sábados, das 9h às 10h da manhã. Depois nós temos um programa de
rap, um rap muito bom. É gospel e fala de uma realidade na letra. A gente se
preocupa muito com a letra, as mensagens; hoje o que estão fazendo por aí é
assassinar a música popular brasileira. Os pagodes da vida só têm vocabulário
pornô, só tem coisas que não levam a nada. Não tem letra, não tem melodia, não
tem música. Então a gente dá uma qualidade de música melhor para nossa
juventude. Como a música gospel hoje, todo mundo já tem música gospel, e quem
compra música secular compra gospel, pois é uma música que tem coisa boa. Todo
mundo quer ser abençoado hoje. Você chega em qualquer casa, em qualquer lugar,
hoje não tem só música secular, tem gospel também. Foram mais de vinte mil
pessoas no show que teve aqui no Wet (and Wild), caravanas de outros lugares, até
do sul da Bahia estava aqui. Então é a prova. Diante do Trono foi um dos maiores
shows aqui em Salvador. A TV Bahia teve que ir pra lá pra filmar. Foi uma coisa
maravilhosa. Não tem um espaço aí, está tudo tomado. Aline Barros foi considerada
como cidadã baiana, pois conseguiu um público ali no Centro Administrativo.
Inclusive está sendo divulgado na TV Globo, tem uma novela que tem música dela.
Gospel, realmente, invadiu. Hoje nós temos o rap, jazz, blues, tem tudo que você
quiser de gospel. E com letras, falando de coisas boas. Mensagens diferentes do
que estão fazendo aí: pornô, duplo sentido, causando até violência. Um monte de
coisas que não levam a nada. Então nós temos a preocupação de, dentro de nossa
comunidade, dar uma qualidade musical boa, boa informação, com letra, com
música, com melodia. Pois a mídia ganha muito, ganha alto para tocar, para
executar essas músicas que se ouve por aí, que são umas porcarias.
Valdeck Almeida – Quanto tempo por dia a rádio fica no ar?
JP – São seis horas de programação: das 9h às 12h e das 15h às 18h.
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Valdeck Almeida – Dentro dessa programação, você tem idéia de quanto tempo é
dedicado a serviço da comunidade?
JP – Diariamente aqui tem um monte de coisas, viu? Sem falar no público que está
circulando ali. Varia muito. Tem dia que tem uma participação maior, dia que é
menor.
Entrevista com Leandro Cunha de Assis, 26 anos, soldado da polícia militar,
poeta, morador do bairro Plataforma.

FIGURA 12 - Leandro Cunha de Assis
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Valdeck – Leandro, o que é o bairro Plataforma pra você? Fale sobre sua
experiência em ter nascido e vivido no subúrbio.
Leandro - Para mim e para a maioria dos moradores de Plataforma, o bairro é um
lugar tranqüilo e bom para viver. Quem nasceu e cresceu aqui como é o meu caso,
se orgulha de ser morador do bairro ao lembrar-se da infância que teve, podendo
brincar nas ruas, na praça, na praia do Alvejado, na Ribeira, no Outeiro (morro
próximo ao final de linha do transporte público) e até mesmo da Roça da Companhia
(grande terreno ao lado do Colégio Estadual Plataforma). Nesse mês, por exemplo,
quem passar e olhar para a Roça verá vários garotos correndo atrás das pipas e
arraias.
Valdeck - O que é ser SUBURBANO, numa cidade voltada ao turista que só visita
BARRA, ONDINA, BOMFIM?...
Leandro - Temos os nossos problemas, principalmente por fazermos parte do
subúrbio ferroviário. Nos finais de semana e feriados, por exemplo, há uma redução
da frota do transporte público e ficamos bastante tempo esperando um ônibus para
sair do bairro. Pior ainda o retorno, se já não bastasse a distância do Centro da
Cidade e da Pituba. Com isso, quando queremos sair perdemos quatro horas do
nosso dia, duas para ir e mais duas para voltar, fazendo com que o desgaste físico e
mental seja maior. Não temos sequer uma agência do Banco do Brasil em todo o
subúrbio. Pelo menos o atual Prefeito deu uma olhada para Plataforma e reativou a
travessia Plataforma/Ribeira. Agora em 5 minutos estamos no final de linha da
Ribeira. De vez em quando aparecem turistas por aqui, vêm ver a antiga Fatbraz
(Fábrica de Tecidos São Braz), que foi tombada pelo Iphan, mas não recebe
nenhum cuidado. Semana passada vi o pessoal do Salvador Foto Club fotografando
os marisqueiros. Tudo isso é por causa da travessia de barco, que aproximou o
subúrbio da Cidade Baixa.
Valdeck - Fale sobre a arte e a cultura do bairro.
Leandro - Na praça São Brás temos o Clube Recreativo Plataformense, que
promove eventos nos finais de semanas. Na maioria das vezes pagode, mas de vez
em quando faz um evento para terceira idade, trazendo o grupo de seresta Violão de
Ouro. Tem também o já tradicional Forró da Latinha que acontece sempre no mês
de junho, que mistura pessoas de todas as idades.
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Tem também o Projeto Rala Coco, encontro que visa aglutinar e difundir a
cena musical gerada no bairro de Plataforma e promover a diversidade cultural e a
liberdade de expressão. As bandas convidadas são sempre de rock e reggae, pois o
espaço para esses grupos é quase inexistente. Agora que temos o Centro Cultural
Plataforma dando apoio aos grupos locais, como por exemplo a banda Tallowah
Roots, que tem se apresentado constantemente no Centro Cultural.
Cultura em bairro do subúrbio é música. Tinha um cara aqui que escrevia
poemas nas paredes e muros do bairro. Eu achava bacana, saiu até uma matéria no
jornal A Tarde citando o nome/apelido dele. Se não me engano é Perinho, mas
nunca mais vi um poema dele em muro algum.
Valdeck - Quais as oportunidades que um poeta suburbano tem?
Leandro - É complicado. É preciso buscar conhecer pessoas de fora que tenham
envolvimento com a poesia, pois aqui nunca teve um evento literário. As escolas
daqui do bairro não falam sobre poesia, as pessoas não falam de poesia. Eu mesmo
tinha vários poemas escritos e guardados, sem nunca ter mostrado a ninguém.
Visitando a última Bienal do Livro da Bahia tomei a iniciativa de publicar meu
primeiro poema e depois consegui publicar um livro. A internet é salvação dos
solitários e isolados poetas do subúrbio. É difícil conhecer alguém que goste de
poesia. Ainda não é algo comum para as classes baixas da população, por isso
quem gosta não anda comentando.
Valdeck - Você sabe que existe uma Rádio Comunitária no bairro, não é?
Leandro - Sim, todos conhecemos a rádio JP Publicidade. Toca músicas gospel,
tem ministrações de pastores e irmãos da Igreja Batista de Plataforma e convidados,
além de anúncios dos comerciantes do bairro.
Valdeck - Já utilizou ou sabe de alguém que utilizou os serviços da rádio? Como foi
essa experiência? Caso tenha se utilizado dos serviços da rádio, você sentiu
receptividade do proprietário da mesma?
Leandro - Nunca utilizei, mas a comunidade usa para parabenizar os
aniversariantes, para informar falecimentos, para informar sobre cursos gratuitos da
Associação Bom Samaritano e para solicitar doadores de sangue.
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Nunca procurei saber quem é o responsável pela rádio, mas também nunca
ouvi ninguém reclamando dela. E pelo tempo que a rádio funciona, se fosse uma
pessoa com receptividade ruim, acho que saberia, pois notícias ruins se espalham,
né?
Valdeck – Você acompanha a programação da emissora?
Leandro - Quando se está esperando ônibus na praça, no final de linha do bairro, no
posto de saúde e no Luso, não tem como não acompanhar, pois são locais onde as
pessoas passam um determinado tempo esperando a condução, e onde estão
instaladas caixas de som da emissora. Agora acompanhar a programação mesmo,
como se faz em casa com uma FM, não! Acho que uma vez estava passando pela
praça e um irmão evangélico contava um testemunho e me interessei em ouvir.
Sentei num banco da praça e acompanhei até o fim. Eram umas 17 horas, mais ou
menos.
Valdeck - As pessoas comentam sobre notícias veiculadas na rádio?
Leandro - Comentam quando a notícia é de falecimento, ou quando é anunciada
alguma festa que irá ocorrer no Clube Recreativo ou alguma festa popular.
Valdeck - Tem espaço para a arte e a poesia na rádio comunitária?
Leandro - Nunca tinha pensado em levar minha poesia para a rádio, até que
conheci um cara de uma rádio comunitária em Recife/PE. Ele leu minhas poesias e
biografia na rádio, então me lembrei que poderia passar na JP Publicidade e divulgar
meu trabalho. Porém não fiz isso até o momento, pois estou deixando para fazer
quando eu tiver exemplares do meu livro em mãos. Se anunciar, algumas pessoas
que descobrem que tenho um livro publicado querem comprar e por enquanto não
tenho para vender. Até o final do ano, estarei enviando meu segundo livro para
publicação, e aproveitarei para solicitar a segunda edição do primeiro livro “eu sou
todo poema”. Com os exemplares em mãos, farei uma maior divulgação. Vou
procurar a rádio e espero boa receptividade.
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Peculiaridades Locais
- CARNAVAL
O carnaval, que hoje é marcado pela presença dos trios nos principais circuitos da
Barra/Ondina e do Campo Grande, já foi tradicionalmente comemorado nas ruas de
Plataforma, que ficavam tomadas por blocos de pierrot, de índios, gato caçador,
cordão do rei, bloco da cigarra e muitas batucadas. Hoje em dia, alguns blocos de
pierrot ainda sobrevivem ao tempo. Ao longo de sua história, o carnaval de
Plataforma já conseguiu levar a suas ruas os filhos de Gandhy, bandas populares
que se apresentaram em palcos montados na praça e, até mesmo, trios elétricos.
Havia, e há ainda, um grupo de pessoas que sai pelas ruas usando talco e jogando
nas pessoas, carregando o espírito carnavalesco ao longo do percurso que vai do
São João do Cabrito e chega até a Plataforma.
- CUMEEIRAS
O bairro de Plataforma foi intensamente povoado por trabalhadores da fábrica São
Brás que concentraram suas casas nesta região. Algumas casas foram
reconstruídas e outras se encontram, hoje, em ruínas. Denominavam-se cumeeiras
as casas que funcionários recebiam como indenização da fábrica São Brás.
- PONTE DE SÃO JOÃO
Com a estrutura em ferro fundido, a ponte que liga Plataforma a Lobato, foi projetada
em Londres e chegou ao Brasil em 1944, ano em que começaram as obras da
ponte. Em 1948, a ferrovia passou pelo processo de eletrificação e em 7/11/1952 a
ponte, de 461m, foi inaugurada. No ano seguinte, foi concluída a duplicação do
trecho inicial e em 1954, o subúrbio ganhou trens elétricos exclusivos.
- RUA DO MABAÇO
Existe, em Plataforma, a rua do Mabaço de Cima e a rua do Mabaço de Baixo.
Poucos sabem a origem do nome. Conversando com a diretora Teresinha, da escola
Úrsula Catharino, constatou-se que “mabaço” significa “gêmeos”. Como à época de
nomeação da rua havia muitos gêmeos residentes ali, colocou-se o nome de Rua do
Mabaço. Mais tarde, criou-se outra rua, próxima àquela, denominando-se, assim,
Rua Mabaço de Cima e Rua Mabaço de Baixo.
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- TÚNEL SECRETO
Existe um caso histórico de Plataforma que conta haver lá no Morro do Boiadeiro um
túnel secreto por onde passavam saveiros que levavam os escravos comprados
pelos fazendeiros. Já que os navios não podiam se aproximar, eles pegavam um
pequeno barco, passavam pelo túnel e distribuíam os escravos pelas fazendas. Pelo
que se diz no bairro, trata-se de uma construção jesuíta que, tendo início em
Plataforma seguindo em direção à Pirajá, abria a passagem subterrânea para Pirajá
que permitia a fuga dos combates travados durante a guerra de Independência da
Bahia.
- VILA OPERÁRIA
Quando a família Martins Catharino se instalou na região e construiu seu mais
valioso patrimônio, por volta de 1860, a Fábrica têxtil União Fabril, também
conhecida como Fatbrás (Fábrica São Brás), começou também a surgir uma
pequena vila operária, formada pelas modestas casas pertencentes aos então donos
das terras, a família Martins Catharino, que as disponibilizava para os funcionários
da fábrica, em sua maioria imigrantes. Hoje, boa parte dos moradores de Plataforma
continua sendo obrigada a pagar uma taxa anual pela utilização do solo, mesmo
aqueles que moram em casas próprias, pois ainda são considerados inquilinos pela
família Martins Catharino.
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CAPÍTULO IV
Conclusão
Ao final de um longo processo de pesquisa, de vivência junto à comunidade
de Plataforma, chegamos, orgulhosos, ao fim do trabalho. Na verdade, “fim”, aqui,
representa apenas o término de um ciclo de pesquisa e de entrevistas com os
moradores locais, uma vez que esse contato possibilitou muito mais que um trabalho
acadêmico, mas fomentou uma revolução nos conceitos dos integrantes da equipe
sobre comunidade e comunicação comunitária.
Ouvimos problemas na área de saúde, educação, transporte, lazer e muito
mais. E vimos também uma população articulada, procurando soluções para esses
problemas. Enxergamos uma comunidade com mazelas sociais, mas também uma
comunidade repleta de belezas naturais e muita, muita história.
Compreendemos que a comunicação comunitária nada mais é do que
comunicação feita pela comunidade e para a comunidade. É a população fazer uso
dos meios de comunicação para divulgar seus problemas, procurar solução e
divulgar suas atividades, em busca do bem estar coletivo.
De acordo com visitas periódicas ao subúrbio ferroviário de Salvador, mais
precisamente ao bairro de Plataforma, o grupo concluiu que a comunicação
comunitária está muito presente no local, não pelo principal veículo comunicador,
que é a rádio comunitária JP Publicidade, mas sim, pelo mais potente, que é a
comunicação boca a boca. Projetos da Associação de Moradores (Ampla), em
conjunto com a ONG Cipó Comunicação Interativa, via Casa Brasil, atraem a
juventude do bairro para uma comunicação mais próxima da realidade do subúrbio,
no que tange aos aspectos culturais, étnicos, sociais e econômicos. Um exemplo é a
TV Laje, produto que integra a juventude de Nordeste de Amaralina, Fazenda
Coutos, Plataforma e outras localidades. Além disso, a Ampla organiza vários
projetos que despertam o interesse de jovens da comunidade sobre o espírito crítico
em relação à abordagem que os meios de comunicação de massa fazem do
subúrbio; uma imagem geralmente estigmatizada e com tom de preconceito. No
entanto, os moradores de Plataforma não estão alheios a esta realidade e atuam,
utilizando os meios de comunicação alternativos disponíveis para afirmarem-se
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como cidadãos integrados ao contexto sócio-econômico, histórico, político, dentre
outros, num processo árduo, diário e contínuo.
Também pensamos que a democratização da comunicação constituiu uma
possibilidade de promover a valorização da cultura local, com o respeito às
diferenças culturais, através de um processo participativo, no qual a comunidade
está presente em todas as etapas da construção dos conteúdos veiculados.
Findamos essa vivência com muito mais do que conhecimento acerca da
região, mas com uma experiência de vida, de trabalho comunitário e de participação
social. O contato com pessoas que fizeram questão de abrir a porta de suas casas,
de abrir seus corações em relatos de amor e de esperança para com a comunidade,
fizeram-nos perceber como a soma de forças pode mudar o que não está bom e de
como o individualismo torna o processo ineficaz e inviável. A todas estas pessoas,
que contribuíram com a realização do nosso trabalho, e mais que tudo, nos
proporcionaram uma visão social mais crítica e contextualizada do que é uma
comunidade, nossos agradecimentos. Há uma frase, dita por Gilson da Silva,
comerciante-morador de Plataforma, que resume o propósito e o que significou esse
trabalho para o grupo: “Quando você chegar lá, lembra da gente, os vendedores
aqui do subúrbio”.
Nós, equipe de Plataforma, iniciamos um trabalho comunitário que não é
momentâneo e nem unicamente de uma comunidade, mas um trabalho contínuo
para toda a nossa vida.
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