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Prefácio

O generoso guarda-chuva
das Geografias da Comunicação
Os quase 200 artigos produzidos em dez anos pelo GP “das
geografias”, como carinhosamente se referem seus integrantes
no convívio do grupo, dão visibilidade ao percurso da pesquisa
brasileira no campo das geografias da comunicação. Ao longo
desses anos, os pesquisadores se interessaram majoritariamente pelos temas: cidade, região, fronteiras, territórios e espaço
digital (49%). Mas o guarda-chuva das geografias, generoso, se
abriu para abrigar muitas outras perspectivas, como cartografias, pensamento geográfico, fluxos, geografia cultural, representações geográficas na mídia.
O urbano e o regional são as partes mais visíveis na produção que une a geografia à comunicação. Estudos sobre o local
ocuparam 6% dos artigos em dez anos. E é justamente para o
local que gostaríamos de chamar a atenção neste breve espaço
que antecede os capítulos, muito honradas com o convite para
escrever este pré-texto.
O território tão extenso do Brasil fez com que as pesquisas
avançassem seguindo primeiro os perímetros das metrópoles,
depois das capitais de região ou de estado. Boa parte das investigações sobre as cidades, no campo das geografias da comunicação, se ocupou bastante do urbano nas metrópoles, onde
ocorrem as manifestações comunicacionais que terminam por
influenciar o país por inteiro nas formas de produção, gestão e
apresentação.
Quando investigamos o local, a dimensão reduzida do urbano, as cidades pequenas, vemos que há um mundo a ser explorado e, mais importante, um mundo a ser compreendido, analisado, apreendido. Confirmamos então que a localidade ajuda
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a entender por inteiro, e dá pistas para, o domínio das outras
escalas.
No final dos anos 1990, início dos anos 2000, autores da área
de administração e negócios começaram a estudar os processos
glocais ou de ‘glocalização’. Deram a essa contração das palavras
local e global uma dimensão estratégica que funcionou para a difusão geral dos empreendimentos de grandes grupos em vários
setores da economia e estabeleceu a base teórica para o estudo
de marcas, de exportação de símbolos de consumo, de vendas
sem fronteiras (SVENSSON, 2001; WEI & JIANG, 2005) e revisões da economia política sobre as geografias do capitalismo
(BRENNER, 1998).
Sedda (2008), mais próximo da comunicação, ao aproximar
o conceito de glocal com a semiótica da cultura fala das “construções de identidade e de senso de pertencimento por meio da
produção de ‘histórias’ ou, mais frequentemente, por meio de
discursos sociais (desde os discursos ‘históricos’ e ‘políticos’ até
aqueles representados pela ‘mídia’)”; e também de como o fato
de as representações assumirem “atributos de ‘globalidade’ e ‘localidade’ nos permite tentar esclarecer o sentido da experiência
fenomenológica atual da identidade cultural” (p. 186).
Hoje há condições e abertura para explorar, inicialmente a
distância, o local (o local distante, no interior) em algumas das
suas particularidades de cultura, política, identidade e recursos,
inclusive os de mídia. O ordenamento territorial do Brasil dá
chances para a análise dos municípios na sua disposição original,
com núcleos urbanos/habitados e zonas rurais. Estas raramente
foram objeto de estudos depois da onda de comunicação e desenvolvimento + comunicação rural nos anos 1960 e 1970 que
sucedeu ao relatório de Wilbur Schramm para a Unesco, Mass
Media and National Development - 1964 (MELO, 2007, p. 14).
Os municípios e seus elementos constituintes, o urbano e o
rural, são então veredas a explorar no estudo das localidades.
A temática do urbano em pequena escala ensaia uma ascensão
nos estudos do grupo de pesquisa: em 2019, o local estava no
centro de três artigos selecionados para apresentação no GP no
congresso nacional da Intercom. Isso reforça o “olhar cognitivo”,
de percepção e constatação, indicado por Melo (2012) no primeiro livro dos pesquisadores do grupo. E demonstra que existe
uma linha invisível e resistente a costurar o conhecimento nesse campo antes emergente, agora consolidado, das geografias
da comunicação no Brasil. Os artigos que formam os capítulos
deste livro comprovam que o guarda-chuva “das geografias” é
manifestamente generoso.
Anamaria Fadul & Sonia Virgínia Moreira
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Da invisibilidade à visibilidade
da Geografia na Comunicação:
travessias de territórios em
uma década

From Invisibility to Visibility of Geography in
Communication: crossings of territories in a decade
Sonia Virgínia Moreira
(soniavm@gmail.com)
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na Comunicação”, apresentado no primeiro encontro do GP Geografias da Comunicação, evento do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) realizado em 2009 em Curitiba, PR.
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Introdução
Vivemos uma era de lugares múltiplos. A internet estimulou
o interesse das pessoas pelos lugares: de quem fala, de quem
recebe, dos meios, das mensagens, do local. Ao mesmo tempo, organizam-se outras instâncias de influência mútua entre
culturas e identidades manifestas em diversas linguagens, a tal
ponto que é possível afirmar que:
Chegamos a um momento da história em que constatamos que o Imaginário do homem necessita de todas
as línguas do mundo. (...) O multilinguismo não supõe
a coexistência das línguas nem o conhecimento de
várias línguas, mas a presença das línguas do mundo
na prática de sua própria língua (GLISSANT, 2013, p.
50-51).

O mundo é um só. Ele é visto através
de um dado prisma, por uma dada
disciplina, mas, para o conjunto de
disciplinas, os materiais constitutivos
são os mesmos.
Milton Santos. A natureza do espaço,
1997.

A apropriação de modelos e teorias, venham de onde venham, geográfica e ideologicamente (...) implica não só a tarefa
de ligar, mas também a mais arriscada e
fecunda – de redesenhar os modelos para
que caibam nossas diferentes realidades.
Jesús Martín-Barbero.
Ofício de cartógrafo, 2004.
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O lugar da comunicação faz diferença ao mostrar como as
pessoas acessam e usam os recursos comunicacionais; ao dar
visibilidade aos fluxos da informação; e ao marcar a ocorrência
de eventos em espaços determinados. O reconhecimento dos
diversos lugares da comunicação expressa a percepção do próprio campo no mundo. É a condição a guiar este artigo. Trata da
coexistência entre dois campos de saberes, a comunicação e a
geografia, que compreendem também dois objetos convergentes em vários aspectos e que, por possuírem particularidades
conexas, facilitam a abordagem interdisciplinar.
Os elementos geográficos agora estão mais visíveis na
produção científica da comunicação. Mas como esse repertório estendido ao campo da geografia esteve ausente durante
muito tempo do referencial teórico da comunicação, resultou
na ‘invisibilidade’ da área nos estudos produzidos na perspectiva comunicacional. Há pouco mais de uma década, autores
estrangeiros e brasileiros abriram espaço para a geografia em
pesquisas da comunicação. Exemplo disso são os estudos precursores em região de fronteiras, dos espaços culturais urbanos, do território midiático e das cartografias da informação e
do ciberespaço.
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Raízes
Até a década de 1990, a produção sobre a temática indicava maior interesse dos geógrafos pela comunicação do que dos
pesquisadores da comunicação pela geografia. As tecnologias
de mídia e a consequente ubiquidade virtual contribuíram, junto com os estudos sobre cultura urbana e os estudos regionais
de mídia, para que a geografia avançasse como área de interesse da pesquisa em comunicação. O refinamento da literatura
sobre geografia e comunicação tem se processado em modo
contínuo, de acordo com a intensidade projetada pelos pesquisadores do campo.
A questão da invisibilidade nesses dois campos correlatos
foi levantada no final dos anos 1990 por Ken Hillis, dos primeiros pesquisadores da comunicação a atentar por exemplo que,
entre os geógrafos anglo-saxões, o assunto ‘comunicações’ foi
“subconsiderado, sub-examinado, subteorizado” pelo menos
até a década de 1980 (HILLIS, 1998, p. 543). Na sua crítica a
uma geração de pesquisadores, Hillis argumenta que a maior
dificuldade para os geógrafos nos anos 1960 e 1970 era examinar “um fenômeno atrelado a mudanças rápidas, como o são
as inovações tecnológicas das comunicações” (citado, p. 545).
Além disso, sustenta o investigador, os estudos da geografia
lidavam apenas com objetos tangíveis e os fluxos da informação não eram visíveis, palpáveis. Um direcionamento que seria
alterado com maior ênfase a partir de 1973, com a crescente
evolução e uso da fibra ótica, que reconfigurou a relação entre
tempo, espaço e fluxos ao estabelecer interconexões das redes
de telecomunicações digitais. Essa conexão realçou o diálogo
entre os dois campos (geografia e comunicação), mais tarde
enfatizado pelo interesse dos geógrafos na capacidade do rádio e da televisão de abrir “um espaço possível” para ampliar a
comunicação e contribuir no processo de tomada de decisão
do cidadão. A partir desse ponto, os estudos da geografia se
aproximam de instâncias da comunicação e de lugares nos trabalhos parametrizados pela teoria social.
Pode ser então admissível dizer que a geografia, na comunicação, é plural: são geografias, porque abrangem lugares, territórios e espaços da comunicação e geram uma ‘cartografia’
das teorias, com objetos e metodologias pertinentes aos dois
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campos, que assim se constituem em um terceiro campo. A
evolução da cartografia mostra como,
Na história das representações espaciais, os mapas
começaram, não por acaso, como ficção, um meio de
se pensar o mundo a partir da crença e dos mitos, e
não da geografia. Foi através de um longo processo de
observação do mundo, de elaboração de instrumentos e experiências, com o consequente crescimento da
capacidade de medir altitudes e coordenadas, que os
mapas foram se tornando mais objetivos (ACSELRAD
& COLI, 2008, p. 13. In: VIANNA JR. 2009, p. 36).

Guardadas as respectivas dimensões, o procedimento de
observação do mundo e de construção dos recursos investigativos é semelhante em campos emergentes de pesquisa como é
o caso das geografias da comunicação. Há argumentos de que
o enfoque geográfico das comunicações confirma a tradição
da geografia de favorecer padrões em detrimento de pessoas.
“Cidades e lugares representam um conjunto de instrumentos
a serem observados e raramente considerados como exercícios de intervenção e força”, enquanto a comunicação eletrônica “possui a habilidade de afetar as relações entre pessoas e
ambientes, bem como sua auto referência – desestabilizações
que afetam o estar no mundo” (HILLIS, 1998, p. 555). Da relação das cidades com as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) surgiram os estudos do ciberespaço, com análises
fundamentadas em metáforas espaciais e territoriais, sendo
possível identificar três perspectivas dominantes na área:
(...) A perspectiva de ‘substituição e transcendência’
(dominada pelos utópicos tecnológicos); a perspectiva
de ‘coevolução’ (representada pelos estudos culturais
e de economia política); e a perspectiva de ‘recombinação’ (derivada dos trabalhos mais recentes baseados na teoria sobre atores e redes) (GRAHAM, 2006,
p. 261).

Autores europeus contemporâneos, entre eles Falkheimer
e Jansson, passaram a defender na primeira metade da década
de 2000 que, no futuro, as geografias da comunicação iriam
constituir um campo semiautônomo dentro do terreno mais
amplo dos estudos culturais traduzido nas contribuições de
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geógrafos e teóricos da mídia. Essa condição se processaria,
em especial, do seguinte:
O elo entre a geografia e a comunicação reside no fato
de que todas as formas de comunicação se dão no espaço, e esses espaços são produzidos através de representações, que ocorrem via comunicação (...). Tais
demarcações, porém, podem ser contestadas pela
própria natureza da comunicação moderna. A implementação e a apropriação das redes digitais de TIC
[Tecnologia da Informação e da Comunicação] desfazem as fronteiras tanto entre regiões geográficas (domicílios, cidades, etc.) quanto entre tipos de regiões
(local-global; público-privado, etc.) e entre as dimensões que constituem as próprias regiões – como os espaços material, simbólico e imaginário (FALKHEIMER
& JANSSON, 2006, p. 9).

Ao processo de formação de uma ‘cultura do tempo e do
espaço’ acrescenta-se a sincronia de uma ‘nova cultura do
presente’, como distingue Franciscato (2004) ao recorrer ao
historiador da cultura Stephen Kern, que em 1983 explorou o
significado de “experimentar muitos eventos distantes ao mesmo tempo graças ao desenvolvimento de tecnologias de transmissão” (p. 22). A partir do advento tecnológico que permitiu a
transmissão simultânea, os meios de comunicação se difundiram como pontos de interesse convergentes para geógrafos e
pesquisadores da comunicação, aproximando o espaço como
suporte para a compreensão do lugar do homem no mundo.
O uso dos meios de comunicação e das tecnologias da informação também contribuiu para a composição espacial a
partir das organizações urbana e do trabalho, que resultaram,
por sua vez, no desenvolvimento de padrões regionais de organização social e econômica. Em adição às tecnologias pode-se
particularizar outros sentidos para o campo das geografias da
comunicação. As geografias do jornalismo, por exemplo, mostram como os meios de comunicação posicionam a audiência
em lugares que constituem suas comunidades, uma vez que:
(...) ao reunir o seu pacote de conteúdo, o jornalismo
ocupa, define e até mesmo coloniza uma área de cobertura, ao localizar o espaço – física, social, cultural, política, militar e economicamente – e situar a sua audiência
dentro do mundo mais vasto (GASHER, 2009, p. i).

S onia Virgínia Moreira
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Podemos atentar também para as geografias do cinema,
resultantes do encontro entre os universos culturais dos indivíduos e a imagem e o som dos filmes:
A ideia das geografias de cinema é de que somos nós
que “colocamos” nas imagens os sons e os sentidos
que terão nessa interpretação espacializada das obras
cinematográficas. (...) O cinema recoloca as pessoas
nos lugares e espaços. Os territórios cinematográficos são, via de regra, constituídos pelos passos e olhares dos personagens. São eles que dão existência – em
materialidades e sentidos – aos locais narrativos (OLIVEIRA JR., 2009).

É relevante acrescentar ainda a movimentação entre espaços, como a comunicação e os fluxos migratórios. A diáspora,
por envolver cidadãos de pelo menos dois países, o de origem
e o de destino, é o desafio mais visível a ideologias, constituída
por territórios em que pessoas, culturas, identidades e mídia
estão em movimento. O ambiente dos fluxos da comunicação
tem características semelhantes às da diáspora, ao se configurar como espaço transnacional operando em todas as direções
e interferindo nas formas primárias de circulação midiática (telefone, rádio, TV, internet). A mídia de diáspora se expande em
contrafluxos. Nela, o pluralismo e a resistência das origens são
questões centrais. Isso incentiva a comunicação coletiva em
redes, com o território da mídia tecendo os limites da identidade e da comunidade (GEORGIOU & SILVERSTONE, 2007).
Em meio a essas particularidades, a expansão dos
meios e dos sistemas de comunicação em nível global
agrega outros conceitos e, principalmente, usos depois do surgimento da internet, que redimensiona a
noção espacial com o ciberespaço, cujos estereótipos
pregavam “o fim da geografia” ao prometer “acesso
democrático e universal às vias expressas da economia mundial” (WARF, 2001, p. 3).

O ciberespaço como território de discursos confluentes
remete à geopolítica. Mesmo que a globalização tenha fixado
uma rede de interdependências entre países e regiões, auxiliada pelas telecomunicações e pelas tecnologias da informação,
a acessibilidade se mantém como obstáculo em vários lugares
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devido principalmente ao custo de provimento dos serviços.
Dados de 2017 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD Contínua (IBGE, 2018)1 traz as seguintes informações sobre os lares brasileiros sem acesso digital:
Nos 17,7 milhões domicílios onde não houve utilização da internet no período de referência da pesquisa,
os motivos indicados pelos entrevistados foram: falta
de interesse em acessar a internet (34,9%), serviço de
acesso à internet era caro (28,7%), nenhum morador
sabia usar a internet (22,0%) (IBGE, 2018).

Falta de interesse do usuário, preço elevado do serviço e
inexistência de políticas de alfabetização são fatores da desigualdade econômica (agora também digital) que mantém
distantes países e pessoas. O relatório The Inclusive Internet
Index 2019, produzido pela The Economist Intelligence Unit,
dimensiona essa distância: em 2018, o Brasil ocupava o 31º lugar na lista de países com acesso geral à internet. O documento considerou quatro pontos para obter os índices nacionais:
disponibilidade (uso pela população, qualidade, infraestrutura
de rede e eletricidade); acessibilidade (preço e índice de concentração do mercado); relevância (conteúdo local e conteúdo
relevante); e disponibilidade (alfabetização digital, confiança e
segurança, e políticas públicas).2
A pesquisa bibliográfica anterior (2009) indicou a extensão
da Geografia nos estudos da Comunicação. O trabalho de sistematização do assunto em 2009 para uma das seções da Enciclopédia Intercom de Comunicação (Intercom, 2010) apontou
alguns dos subcampos então explorados por investigadores
da comunicação e da geografia em universidades brasileiras. A
visibilidade parcial foi confirmada na elaboração de 60 verbetes distribuídos entre os eixos “conhecimento” e “pensamento”
que constituíram a seção das geografias da comunicação na
primeira edição da Enciclopédia.
Conceitos como aldeia global, cibergeografias e cidades
midiáticas globais, assim como os de efemeridade midiática,
espacialidades da comunicação, imprensa de colônias, mídia locativa e territórios da publicidade se apresentaram como elementos da construção do conhecimento no campo. Da década
de 2000 sobressaem-se as imbricações entre comunicação e
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1. IBGE (2018). Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio – PNAD
Contínua TIC 2017. Internet
chega a 74,9% dos domicílios do
Brasil. Acesso em 18/12/2018
em https://agenciadenoticias.
ibge.gov.br/agencia-sala-deimprensa/2013-agencia-de-noticias/
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geografia como resultado das linhas de investigação existentes e dos autores estudados. As linhas abarcaram temas como
colonialismo midiático, territorialização e desterritorialização,
circulação de produção midiática. Entre os autores estrangeiros estavam presentes Harold Innis (geografia e economia),
Daya K. Thussu (fluxos e contrafluxos), Paul Adams (geografia
e mídia) e os brasileiros Milton Santos (espaço), Roberto Lobato Corrêa (região e estudos urbanos) e Octavio Ianni (ideia
de Brasil).3 Pesquisadores de 14 estados, em todas as regiões,
escreveram os verbetes, o que de certa maneira mapeou a distribuição geográfica dos investigadores, das pesquisas e das
instituições onde havia interesse e produção no campo das geografias da comunicação naquele momento.

3. Manoel Correia de Andrade chegaria
em seguida nas pesquisas das geografias
da comunicação, pelas mãos de José
Marques de Melo (2010), em artigo
para o vol. 10, nº 20, da revista Alceu
(PUC-Rio) intitulado “Espaço, tempo e
movimento: contribuições de Manuel
Correia de Andrade para a Geografia da
Comunicação”, p. 82-99.
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A geografia visível na comunicação (2009-2018)
Na produção da 1ª edição da Enciclopédia Intercom de
Comunicação em 2009, portanto, o elo entre Comunicação e Geografia ganhou evidência com os verbetes redigidos por autores de várias regiões. Em última análise, eles
apontaram que os estudos das geografias da comunicação
poderiam ser considerados ainda na perspectiva do escritor
e romancista Édouard Glissant (2005), nascido nas Antilhas
francesas, para quem
(...) não emitimos palavras ao vento, soltas no ar. O
lugar de onde emitimos a fala, de onde emitimos lugar, de onde emitimos o texto e de onde emitimos a
voz, de onde emitimos o grito, esse lugar é imenso.
Mas podemos fechar esse lugar e nos enclausurarmos dentro dele. Podemos constituir a área de onde
emitimos o grito em território, isto é, fechá-la com
muros, muralhas espirituais, ideológicas etc. E então
ela cessa de ser “área”. Hoje, o importante é, precisamente, sabermos discutir uma poética da Relação
que nos possibilite abrir o lugar, sem desfazê-lo, sem
diluí-lo (GLISSANT, 2013, p. 32).

O levantamento dos textos no período que este artigo
se propôs examinar revela o avanço dos dois campos científicos compartilhados. Isso é relevante porque “estudar
autores da geografia na comunicação e da comunicação na
geografia é um modo de expandir os estudos da comunicação no mundo considerando, para além dos vínculos de conteúdo, outros métodos de investigação” (MOREIRA, 2017,
p. 2).
Assim entendemos a possibilidade de “abrir o lugar”, a
área, sem diluí-lo(a). Entre 2009 e 2018, um total de 189 artigos foram apresentados em linha contínua nos encontros
anuais do Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação.
O exame qualitativo dessa produção em uma década
identificou 19 categorias temáticas. A maioria tendo como
base estudos empíricos, usando métodos e teorias da Comunicação e da Geografia, conduzidos por investigadores
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em diferentes estados e no exterior – as pesquisas do Prof.
Joseph Straubhaar, da Universidade do Texas em Austin,
que participou dos primeiros encontros do Grupo, foram
referências para muitos estudos posteriores no Brasil.
A análise de conteúdo dos resumos e artigos foi a metodologia empregada na definição das categorias, sem limitarse ao título e às palavras-chaves. Isso permitiu delinear uma
classificação preliminar básica, na qual fica visível o predomínio de duas temáticas, cidade e região (Gráfico 1), seguidas bem de perto pelos estudos sobre fronteiras, territórios
e espaço digital (Tabela 1). Entre os temas das pesquisas
apresentadas no Grupo também se destacam: local, cartografias, geografia e/da comunicação, imigração/imigrantes
e espaço urbano.

Gráfico 1: Temas dos 189 papers GP Geografias da Comunicação INTERCOM, 2009-2018

Fonte: Anais dos congressos anuais da INTERCOM, 2009-2018. Elaborado pela autora, 2018
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Categoria

Nº de
artigos

CIDADE (gentrificação, mídia, dispositivos móveis, migração, influência,
capacidade digital, discurso, turismo, cinema, televisão, branding, kitsch,
smartcities)

22

REGIÃO / REGIONAL (regionalização, subcontinental, capital social,
estadual, jornalismo, mídia do interior, subsistemas de mídia)

20

FRONTEIRAS (nacionais, conteúdos midiáticos, culturais, legais,
profissionais, conflitos)

18

TERRITÓRIOS (transnacionais, midiáticos, físicos identitários, simbólicos,
métodos, redes, geopolítica)

17

ESPAÇO DIGITAL (internet, Twitter, Second Life, blogs, convergência,
mobilidade, aplicativos, games)

16

LOCAL (conteúdo de mídia, hiperlocal, bairro, cidades pequenas)

11

CARTOGRAFIAS (colaborativas, de mídia, urbanas, de violência, musical,
mapas)

10

GEOGRAFIA E/DA COMUNICAÇÃO (geografias simbólicas, conceitos,
métodos, publicidade, jornalismo, consumo)

10

IMIGRAÇÃO/IMIGRANTES (mídia impressa, mídia audiovisual)

10

ESPAÇO URBANO (casa, bairro, sociabilidade, transfronteiras, imagem,
paisagem urbana)

10

PENSAMENTO GEOGRÁFICO (Milton Santos, Innis, Deleuze & Guattari,
Adams, Christaller, Hägerstrand &Törnqvist, Haesbaert, McLuhan,
Znaniecki)

8

REPRESENTAÇÕES GEOGRÁFICAS NA MÍDIA (imaginários, internacional,
de mundo, de estrangeiros)

6

FLUXOS (circulação sul-sul, transnacionais, regionais, intraregionais)

6

GEOGRAFIA E ECONOMIA (concentração, dependência, mercados,
indústria de mídia)

6

GEOGRAFIA CULTURAL (global, Brasil-África, América do Sul, identidades,
narrativa oral)

6

GEOGRAFIA DE MÍDIA (países, entre lugares)

6

GEOGRAFIA E POLÍTICA

3

GEOGRAFIA E POLÍTICA

3

ESPAÇO

1
TOTAL

189

Fonte: Anais dos Congressos Intercom, GP Geografias da Comunicação. Classificação
elaborada pela autora (2019)
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Nas informações complementares da Tabela 2 estão visíveis como os textos se distribuíram quantitativamente a cada
ano e lugar do Congresso da Intercom.
Distribuição de artigos por ano – GP Geografias 2009-2018
Ano

Local

Nº de
artigos

2009

Curitiba (PR)

19

2010

Caxias do Sul (RS)

20

2011

Recife (PE)

19

2012

Fortaleza (CE)

19

2013

Manaus (AM)

13

2014

Foz do Iguaçu (PR)

15

2015

Rio de Janeiro (RJ)

23

2016

São Paulo (SP)

23

2017

Curitiba (PR)

24

2018

Joinville (SC)

14

TOTAL

189

Fonte: Anais dos Congressos da Intercom, GP Geografias da Comunicação. Dados
reunidos pela autora (2019)

Outras contribuições, além do material elaborado ao longo
de uma década no grupo de pesquisa, agregam em linha contínua o conhecimento da geografia aos estudos da comunicação.
No processo de acumulação e transferência mútua de saberes
dos dois campos há produção bibliográfica (ensaios, livros, artigos, teses, dissertações), organização de redes em torno de
georreferenciamentos, diálogos transnacionais. De alguma
maneira essas interações se fazem presentes no GP Geografias da Comunicação em sintonias variadas.
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Introdução
As identidades multifacetadas se articulam cada vez mais
com uma variedade de estruturas mutáveis (Hall, 1997). Como
veremos a seguir, as economias, os poderes políticos, a classe
social e a geografia têm força para estruturar quem pode acessar quais novos canais. Além disso, as próprias instituições de
mídia estão se tornando multifacetadas de maneira mais complexa à medida em que ampliam o seu alcance geográfico. Os
modelos institucionais, como as redes comerciais de TV, globalizam, mas também são concentrados e regionalizados ao estarem vinculados a histórias e instituições específicas de uma variedade de culturas, tradições de mídia e sistemas regulatórios.
Esses tipos de adaptações e localizações nos indicam outra
linha teórica notável, o hibridismo. No nosso modelo, o hibridismo e as multicamadas coexistem e interagem. Camadas como
instituições, gêneros de programas e identidades da audiência
para o serviço público, como a BBC, ou mídia patrocinada por
governos, como a Telesur, coexistem com camadas de redes
comerciais, gêneros e audiências. Ambas podem obter e manter solidez substancial, mas ambas também estão mudando,
em parte porque interagem e mudam umas às outras. A BBC,
por exemplo, se opera comercialmente em âmbito global, embora na sua base no Reino Unido ainda seja um serviço público.
A expansão global do Discovery e de redes semelhantes pega
o documentário e outros gêneros da TV de serviço público e
os hibridiza, ou como alguns afirmam, os dilui em novo formato
comercial global.
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Sedimentação cultural: camadas e misturas / híbridos
No meu trabalho, especialmente nas entrevistas em profundidade feitas no Brasil e no Texas, de Austin à fronteira do
Texas com o México, encontro um processo de hibridização,
bem como um processo de formação, manutenção, fracasso ocasional e proliferação recente de múltiplas camadas de
identidade e de camadas correspondentes de uso de mídia.
Articulo isso como um duplo processo. Como observador no
Brasil, por exemplo, percebo a hibridização cultural ocorrendo
em determinada situação. Mas raramente entrevisto pessoas
que se consideram culturalmente híbridas. Por outro lado, frequentemente estou entrevistando pessoas que articulam sua
identidade como se estivessem conectadas a uma série de espaços geográficos ou camadas culturais. No Brasil e no Texas
encontro pessoas que articulam muito claramente sentidos
local, regional e nacional próprios, com algum interesse ou conhecimento do global, um sentido individual de classe social,
um sentido religioso individual, étnico e/ou linguístico, profissional e educacional de si mesmo.
Assim caminho para o que poderíamos considerar como
uma espécie de modelo sedimentar em que camadas de significado, cultura, identidade e uso de mídia se constituem e perduram. Novas camadas se formam acima de todas as outras
conforme as circunstâncias estruturais permitem ou ditam. Às
vezes, quando olhamos as pessoas, provavelmente percebemos a camada mais recente como a mais marcante. Hoje, a cultura é observada por muitos como o topo de uma nova camada que poderia ser chamada globalização. Considerando essa
uma nova camada, podemos supor que hoje talvez seja a camada dominante, a homogeneizar todas as outras ou até mesmo o aspecto dominante da identidade de alguém ou de uma
experiência. Se olharmos para um corte de uma autoestrada
ou um rio em um desfiladeiro em algum lugar, porém, vemos
as camadas de outro lado. Percebemos que existem camadas
recentes, que são importantes, mas foram criadas sobre camadas mais antigas. Um problema com a analogia geológica implica que as camadas existem separadas. Mas, como na geologia, as camadas geralmente interagem. Às vezes se quebram e
formam novas camadas a partir das pré-existentes. Um artigo
anterior de Duane Varan (1998) usou uma metáfora geológica
para argumentar o contrário, que o contato global ou transcultural tende a desgastar as culturas locais:
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Através da aplicação paradigmática de constructos geológicos demonstro a utilidade de usar a metáfora da
erosão para questões relacionadas ao impacto transcultural da televisão. Exploro quatro processos específicos
associados a tal erosão: desgaste cultural, resultante do
atrito entre os valores divergentes refletidos no terreno cultural e no agente de mídia estrangeira; deflação
cultural, por meio da qual aspectos menos consolidados
de uma cultura ficam mais vulneráveis à influência estrangeira; acumulação cultural, na qual crenças, práticas
e produtos estrangeiros complementam uma paisagem
cultural propiciando uma potencial fertilização transcultural; e mutação cultural, na qual as práticas sociais podem se apropriar sistemas de comunicação em resposta
à ameaça percebida de um agente de mídia estrangeira.
A metáfora oferece um quadro para reinterpretar resultados anteriores e contextualizar experiências de culturas sob ameaça (VARAN, 1998, p. 58).
Principalmente na cultura, entendo que essas camadas interagem umas com as outras para que, ao se globalizar uma
certa parte da vida de alguém, como a educação ou a profissão,
se reconheça essa inevitabilidade no diálogo com interesses
locais, preferências musicais ou mesmo interesses religiosos
ou filosóficos. Pode significar uma rica metáfora para trabalhar
com a natureza contínua da mudança. Muitos sistemas superestimam a mudança, como na hipótese do imperialismo cultural ou, ao contrário, subestimam a mudança, caso de algumas
hipóteses da globalização em que tudo compõe bolsões isolados que simplesmente perduram. Não acredito que qualquer
uma delas seja adequada para entender a complexidade do que
observamos quando as pessoas usam novas formas de mídia
para interagir, compondo novas camadas e níveis de identidade, mas continuando a pensar em termos de camadas mais antigas de identidade, interesse e uso da mídia.
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Articulação de novos espaços e camadas de identidade
Hall observa que “as grandes identidades sociais coletivas,
que consideramos identidades em grande escala, abrangentes,
homogêneas e unificadas (...)” (Hall, 1997, p. 44), como classe,
raça, nação, gênero e “o Ocidente”, ainda existem e são eficazes, mas deixaram de ser conceitos completos. Hall identifica
as identidades coletivas mais como processos de identificação,
nunca concluídos, relacionados a percepções da diferença entre grupos. Baseado na sua experiência, ele cita o exemplo de
quantos jovens queriam ser caribenhos, negros e britânicos,
não apenas um ou outro (1997). O reconhecimento por Hall
da crescente multiplicidade de identidades e identificações é
uma das bases do nosso argumento sobre os múltiplos níveis e
espaços da identidade.
Hall também argumenta que as identidades não se expandiram ou fluíram livremente, mas que se articularam aos textos,
às instituições e às estruturas sociais de poder econômico, social e político. Embora as identidades mudem, se multipliquem
e tenham relativa autonomia, elas também estão vinculadas a
fontes de poder, estruturas econômicas e questões de classe e
a produtores de mídia (Hall, 1980), não de maneira simples ou
reducionista. Aproveito essa ideia para analisar como diferentes níveis de identidade são articulados a mudanças no acesso
à mídia estruturadas por classe e ao capital cultural que orienta e limita escolhas e compreensão das ofertas de mídia e de
outras forças que se articulam através de geografias culturais
complexas.
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A importância da geografia cultural
Com base em Michel de Certeau (1984), acredito que uma
geografia cultural, como de uma cidade, é construída tanto de
cima quanto de baixo. De Certeau observa que as decisões
estratégicas foram tomadas de cima para baixo por líderes políticos, urbanistas e industrialistas, que criaram espaços para
áreas rurais dedicadas ao cultivo de cana de açúcar, onde originalmente trabalharam os escravos (uma decisão político-econômica que ainda define em boa parte o Nordeste brasileiro),
até cidades organizadas para como centros financeiros, industriais ou comerciais. Aqueles que vivem e usam esses espaços,
porém, tomam decisões táticas locais que podem, até certo
ponto, redefini-las pelo uso que fazem do lugar como espaço,
e para que tipo de práticas evoluem (de Certeau, 1984). Entre
1977 e 1978, por exemplo, morei em Brasília. A cidade foi projetada de uma maneira radicalmente abstrata com ministérios
aqui, casas ali e o grande comércio em outros lugares. Mas naqueles dois anos eu pude ver que as pessoas constantemente
acresciam bares, cafés, casas de música e outras comodidades
culturais aos bairros, reafirmando as práticas culturais urbanas brasileiras tradicionais que faziam com que se parecessem
mais com outras cidades brasileiras ao rearticularem a vida cultural da cidade. Fazendo isso os moradores, juntamente com
os urbanistas da capital federal, criaram uma noção do que é a
identidade de Brasília para aqueles que vivem lá.
O mesmo vale para outros tipos de ordem impostos de
cima. Os colonizadores espanhóis e portugueses impuseram o
catolicismo aos povos indígenas e africanos na América Latina, mas o resultado foi uma variedade de práticas híbridas, não
uma religião europeia consistente, observa de Certeau:
Submissos, e até mesmo consentindo a sua sujeição,
os índios muitas vezes fizeram de [ênfase no original]
rituais, representações e leis a eles impostas algo bem
diferente do que seus conquistadores tinham em mente; eles os subverteram, não os rejeitando ou alterando,
mas ao usá-los de acordo com finalidades e referências
externas ao sistema não tiveram escolha a não ser aceitar (DE CERTEAU, 1984, p. xiii).
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Esse fenômeno específico, a prática religiosa nas Américas,
tem sido um dos principais focos da teorização. Muitos veem
o sincretismo religioso que se desenvolveu ao longo do tempo em práticas como uma das formas principais de hibridismo
(CANCLINI, 1995). Durante anos, muitos estudiosos consideraram o candomblé da religião afro-brasileira um exemplo
primário de sincretismo, misturando os orixás ou espíritos da
religião ioruba da África e os santos católicos, produzindo uma
nova religião híbrida (BASTIDE, 1978). No entanto, uma das
principais comunidades do candomblé na cidade de Salvador,
Ilê Axé Opô Afonjá, declarou que Iansã não é Santa Bárbara,
sincretismo frequente da santa católica com Iansã (AFONJÁ,
1999). O argumento é que o sincretismo, com efeito, teve uma
cobertura ou camada protetora destinada a ocultar a prática
de adoração da religião africana e evitar a perseguição, mas
que hoje a pretensão de sincretismo poderia ser abandonada,
em um esforço deliberado para retornar as raízes iorubas do
candomblé. Camadas ou sobreposições da cultura adotada podem coexistir com a camada interna da cultura tradicional, com
o exterior adotado mascarando o núcleo tradicional.
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Múltiplas identificações e múltiplos espaços de mídia
de produção, fluxo, identificação
Neste modelo emergente, cresce o número de pessoas
que se identificam com múltiplas culturas em várias camadas
ou espaços. As pessoas se identificam com grupos ou símbolos
culturais em diferentes áreas de atividade. As pessoas estabelecem identidades diferentes na escola e no trabalho, no esporte ou na religião, com a família e os amigos. No processo de
aprender com os outros, as pessoas formam múltiplas camadas
de capital cultural, muitas vezes específicas não apenas para
um campo de atividade, como Bourdieu (1984) antecipou, mas
para diferentes camadas culturais. As pessoas compõem disposições diferentes para se comportarem de maneira diferente com vários grupos. Alguém pode ser religioso e tradicional
em casa com seus pais, aventureiro e crítico com alguns amigos, com espírito esportivo junto a outros e focado em resultados com colegas no trabalho. Todas essas diferentes camadas
de identidade e cultura terão conexões variadas com espaços e
forças globais, linguísticas, forças e espaços nacionais e locais.
Estes estão baseados em diversas combinações da geografia cultural, estratégias institucionais e alianças e produções
culturais baseadas em estilos vinculados a instituições, nações
e outros espaços culturais. A geografia cultural complexa é baseada em definições culturais de mercados e espaços para produção, fluxo e consumo. O poder institucional é definido pela
geografia, mas também redefine a geografia cultural, oferecendo novos produtos culturais para identificação.
Parte desse mapa tem origem na análise do processo de
produção, alguns do mapeamento extensivo que fiz sobre os
fluxos de televisão (STRAUBHAAR, 2007) e outra boa parte
nas entrevistas com pessoas que formam a audiência em Salvador e São Paulo, no Brasil e no centro-sul do Texas conduzidas
por mim e pelos meus alunos da Universidade do Texas em Austin. As entrevistas em São Paulo foram feitas entre 1989-1998;
em Salvador entre 1990-1998 e entre 2003-2006; e no Texas
de 1989 a 2007. As informações foram coletadas via entrevistas semiestruturadas sobre mídia e de modo menos estruturado histórias de vida e família com a mídia. Rantanen (2005) dá
um exemplo muito interessante de como as histórias familiares
do uso de mídia podem, se forem cuidadosamente examinadas,
contribuir para análises da globalização. A seguir, um mapa ou
uma tipologia de camadas, da mais global até a local.
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Mais global:
• Infraestruturas globais de tecnologia, finanças e modelos de mídia que estruturam camadas com especificidade de produção, fluxo e baixa identificação.
• Um “império” dos EUA baseado no poder estrutural e
cultural de Hollywood, considerando uma rede transnacional de coprodução (Miller, et al).
• Produtores e coprodutores de gêneros globais, como
Discovery ou BBC, focaram em gêneros altamente globalizados, como viagens, natureza, animais e outros documentários.
• Produtores e exportadores/coprodutores de formatos
globais como a Endemol, sediada principalmente na Holanda, no Reino Unido, nos EUA e na Austrália, em expansão.
• Outros exportadores nacionais de produtos globais produtores latino-americanos de telenovelas, animados
japoneses, Bollywood etc.
Transnacional, de abrangência não global:
• Produtores, mercados e públicos culturais-linguísticos
transnacionais - ex-colônias geograficamente separadas e migrantes em diásporas - inglês, francês, português.
• Produtores regionais geoculturais, mercados e públicos
- culturas geograficamente ligadas por idiomas comuns
ou similares, histórias compartilhadas e proximidade
geográfica, como o mundo árabe, a China e a América
Latina.
• Produtores, mercados e públicos translocais - cruzando as fronteiras da Índia a partir de Hong Kong, para os
EUA do México etc. (KUMAR et al., 2006).
Nacional ou menor:
• Produtores, mercados e audiências nacionais - de enorme variedade, de estados poderosos como a China, que
fazem Rupert Murdoch circular, a estados falidos como
a Somália.
• Produtores, mercados e públicos regionais - menores
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que os estados, talvez sobre passando fronteiras, como
a região cultural e a zona de fronteira entre Monterrey,
México, até Austin, Texas.
• Produtores, mercados e públicos metropolitanos - cidades globais ou capitais de mídia (CURTIN, 2003), que
estão diretamente ligadas a redes globais e produzem
para si mesmas e para regiões, nações ou espaços transnacionais.
• Produtores locais, mercados e audiências - no nível menor de cidade, município ou mesmo bairro.
Examinando essa lista de produtores, mercados e audiências
em camadas com mais cuidado, há padrões geográficos, históricos e culturais que colocam o desenvolvimento global em uma
perspectiva mais sutil. Mercados e serviços não foram apenas
redefinidos pela tecnologia ou ambição corporativa, mas também por usos e padrões culturais de identidade que se acumularam em camadas ao longo do tempo, inclusive muitas camadas de
cultura pré-globais ou até pré-modernas, que geralmente são as
camadas de identidade mais poderosas.
As forças culturais dominantes para a maioria das pessoas
parecem ter sido originalmente locais e regionais. As pessoas se
colocavam à frente principalmente nas aldeias, nos dialetos locais
ou em tribos e clãs. Apenas depois de 1700 a maioria dos franceses passou a falar francês, em uma das primeiras nações a serem
definidas como tal (Weber, 1976). Esse senso de localidade perdura.
Muitos trabalhos de teoria cultural usam o termo “local” livremente, em oposição ao global. Ajudaria se o local fosse definido
mais precisamente. Considerando minhas entrevistas no Brasil,
até mesmo o mais ambicioso empresário ou acadêmico ainda
tem uma identidade local geralmente baseada na geografia cultural específica do bairro em que vive, dos outros bairros em que
vai a trabalho ou para o lazer. Essa localidade pode ser definida
por urbanistas em mapas, mas é mais vivamente definida por restaurantes, casas de música, boates, museus, livrarias e cafeterias;
os muitos lugares que tendem a dar contexto local à vida e à diversão local em um sentido físico-espacial. Estes estão ligados a
redes pessoais, mas em relação à mídia, também à música local,
rádio local, jornais locais, festivais e performances.
Muitos consideram que há camadas regionais de identidade
e camadas regionais de mídia, menores que a nacional, mas maiores que as essencialmente locais. Muitos desses focos regionais
dependem da variação do idioma. Regiões culturais e linguísticas
muito importantes, dos catalães na Espanha aos curdos na Turquia, daqueles que falam as línguas maias no sul do México a uma
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variedade de grupos linguísticos regionais na Índia, ainda existem
fortes camadas de identidades isoladas separadas dos respectivos estados-nação. Frequentemente têm diferenças étnicas, culturais e religiosas em relação a populações majoritárias nacionais.
Costumam ter suas próprias tradições musicais (O’CONNOR,
2002) e histórias, que são muitas vezes pontos convergentes de
identificação intensa. Às vezes, centenas de milhões em nações
muito grandes, como a Índia, falam idiomas locais ou regionais
ligados a culturas regionais, indústria cinematográfica, de radiodifusores etc.
Em outras nações grandes em extensão, como o Brasil, mesmo quando as regiões não são separadas por idioma ou religião,
pode haver culturas regionais perceptíveis. Embora todos falem
português e a grande maioria seja católica, há identidades regionais marcadas, que são suporte a indústrias culturais regionais,
particularmente música, no Sul (LEAL, 1989), no Norte (McGOWAN, 1998) e no Nordeste (VIANNA, 1999). O regionalismo, portanto, varia de acordo com as suas referências de língua,
religião, etnia e tradição musical em diferentes países, mas é bastante difundido e muitas pessoas, inclusive as que entrevistei em
Salvador, revelam o regionalismo como uma camada distinta de
identidade em suas escolhas culturais e midiáticas.
Outro conjunto marcante de forças culturais pré-nacionais e
pré-globais é o geocultural, baseado em grupos linguístico-culturais que precedem a colonização europeia a partir do final do século XIV. Eles tendem a ter forte proximidade regional geográfica
– daí a geografia, que se transformou em laços culturais duradouros. Estes são os grupos étnicos mais antigos, assim como línguas,
impérios e religiões em lugares como a Grande China, o Mundo
Árabe e o Sul da Ásia. Algumas forças e identidades culturais que
continuam muito poderosas têm origem anterior à maioria dos
estados-nação, de impérios coloniais, migração, línguas, religiões
e misturas raciais na América Latina, na África francófona e lusófona, nos Estados Unidos e outros países anglófonos como a
Austrália ou o Canadá (ABRAM, 2004). Espaços pós-coloniais
como a América Latina agora compartilham séculos de raízes históricas, culturais, linguísticas, étnicas, dinásticas, políticas e religiosas, em camadas geolingüísticas (SINCLAIR, 1999) ou geoculturais de compreensão e identificação (STRAUBHAAR, 2005).
Essas raízes foram reforçadas pela mídia de cada época. Livros circulam entre línguas e grupos religiosos distintos há milênios. A Bíblia e o Corão ajudaram a expandir grandes áreas de
identificação religiosa compartilhada e, pelo menos no caso do
Alcorão, de considerável hegemonia da língua árabe no Oriente
Médio e no Norte da África. Música, teatro, poesia e outras “mídias” definidas extensivamente ajudaram a reforçar tais laços, antes mesmo dos livros impressos.
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Também podem existir associações significativas disseminadas geograficamente, ligadas por idioma, cultura e história, experiência colonial e mais recentemente pela interação acadêmica
que se baseia em literatura em comum, tradições administrativas,
formas literárias, dramáticas e poéticas etc. Há grupos geograficamente mais distantes, como o mundo de língua portuguesa
(Portugal, Angola, Moçambique e Brasil, juntamente com lugares
muito menores como Timor Leste) ou o mundo de língua inglesa.
Eu os distingo dos geoculturais chamando-os de camadas transnacionais culturais de identidade ou espaços.
Embora as raízes dessas camadas linguísticas culturais, geoculturais e transicionais de cultura tenham antecedido tanto o
Estado-nação quanto a globalização, elas foram fortalecidas por
muitas das novas forças, particularmente em relação a tecnologia e economia, que associamos à globalização. Assim como assistimos o crescimento na cobertura hollywoodiana do mundo
(MILLER, 2005), vemos um crescimento rápido nos espaços e
mercados culturais linguísticos e geoculturais nas exportações
de programas de TV (STRAUBHAAR, 2007), da TV via satélite/
cabo (SINCLAIR, 1996-1980), de sites na internet, de downloads
de músicas e filmes.
No entanto, o poder nacional sobre a mídia ainda predomina
na maior parte do mundo, pelo menos onde persistem governos
fortes e coerentes (MORRIS, 2001). Muitas pessoas nos últimos
dois séculos têm interagido com sistemas educacionais nacionais
modernos nos quais livros e normas de ensino são discutidos e
aplicados em nível nacional. Elas também cresceram com a mídia
nacional e geralmente convivem com outras forças nacionalizadoras – igrejas nacionais em alguns casos, sindicatos nacionais,
equipes esportivas nacionais, instituições patrióticas e todas
aquelas que são articuladas em muitos aspectos a um certo sentido de nacionalismo.
As forças culturais nacionais estão desde o século XIX ligadas
a romances e jornais de circulação nacional (ANDERSON, 1983),
e desde o século XX ao rádio, à televisão, ao cinema e à música
nacionais. Anderson mostra que as culturas e os meios de comunicação nacionais não são concedidos e são lenta e cuidadosamente construídos ao longo do tempo. Em algumas ocasiões os
governos utilizaram elementos culturais deliberadamente, como
dos anos 1930 até hoje, usando o samba e outros ritmos brasileiros para articular a identidade nacional (VIANNA, 1999).
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Novas camadas globais de identificação cultural
As pessoas ao redor do mundo também adquirem novas
camadas de identidade ou identificação correspondentes a novas camadas globais de produção e fluxo de mídia, possibilitadas por novas formas estruturais da economia política e novas
formas e modelos de mídia. Como uma das principais novas
camadas globais, Hollywood dominou o fluxo de filmes para a
maioria dos mercados mundiais (MILLER, 2001) e pelo menos
inicialmente dominou o fluxo da televisão (NORDENSTRENG
e VARIS, 1974). Pela intensidade da exposição, a cultura americana passou a ser uma segunda cultura familiar a muitas pessoas (GITLIN, 2001), particularmente na Europa Ocidental e
nos países anglófonos, onde a presença dos Estados Unidos
era frequentemente mais notória, assim como em grande parte do resto do mundo (STRAUBHAR, 2007). As exportações
norte-americanas também se destacaram ao longo dos anos
via canais de TV a cabo/por satélite, música e internet. Uma recente “virada” na pesquisa de economia política identifica nisso
um novo tipo de império virtual dos Estados Unidos (HARDT
e NEGRI, 2001). Muitas pessoas em todo o mundo, porém, foram menos afetadas por essa camada dos EUA do que outras,
dependendo de localização, classe social, idioma, religião e outros aspectos de identidade que os levaram a desconsiderar
a produção dos Estados Unidos e escolher assistir, ler e ouvir
outras coisas (HOSKINS e MIRUS, 1988).
Há também camadas transnacionais renovadas e ampliadas, baseadas nas raízes mencionadas dos níveis linguísticoculturais e geoculturais de produção, fluxo e identidade. Estes
utilizam as mesmas tecnologias que a mídia e as indústrias culturais dos EUA, contribuindo para contra-atacar a hegemonia
potencial dos EUA no que Hardt e Negri (2004) chamam de
“multiplicidade”, empregando os mesmos mecanismos para se
opor aos EUA ou simplesmente desenvolver poder dentro de
suas próprias esferas, como as forças islâmicas no contexto do
mundo islâmico. Os meios de comunicação de massa como o
rádio, o cinema e a televisão ajudaram a consolidar e renovar
os agrupamentos linguísticos e culturais. Em meados da década de 1990 a pesquisa de Sinclair e outros (1996) destacou
a importância crescente dos mercados linguístico-culturais.
Em vários casos, novas potências exportadoras cresceram
em regiões linguístico-culturais originalmente dominadas por
outros, como os Estados Unidos dentro do mundo anglófono
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(ABRAM, 2004) ou o Brasil dentro do mundo lusófono (MARQUES DE MELO, 1988; CABECINHAS, 2006). A pesquisa sobre o papel da TV via satélite no mundo árabe (KRAIDY, 2002)
mostra como novos aperfeiçoamentos na tecnologia de mídia
podem continuar a facilitar e reforçar tais identidades.
Os EUA continuam a exportar pesadamente programas de
televisão, mas há novas camadas de produções e fluxos globais
ou de acesso, como as exportações mundiais, mas limitadas,
das telenovelas latino-americanas, das animações japonesas
no cinema e na televisão, dos filmes de kung fu de Hong Kong
para TV e dos filmes de Bollywood, entre outros. Apenas o Brasil calcula ter exportado telenovelas para mais de 140 países.
O alcance desses fluxos, especialmente em comparação com
as exportações de Hollywood, tem sido contestado (BILTEREYST e MEERS, 2000), deu visibilidade e opção para aqueles
que têm acesso a eles. Alguns, como as animações japonesas,
cresceram além dos limites daquilo que foi originalmente identificado como contrafluxos (THUSSU, 2007).
Outro fluxo global de notícias (de operações como a AlJazeera em inglês), longas-metragens (especialmente as de
Bollywood ou coproduzidas com Hollywood), música e alguns
sites da internet, como o YouTube, de origem não americana,
está crescendo rapidamente (COHEN, 2006). Há novos tipos
de mídia que parecem ser globais em maneiras que talvez ainda não tenhamos pensado em como articular, tal como a forma
como os jovens em muitos países agora interagem em inglês
através de tecnologias como jogos de RPG on-line como World
of Warcraft ou mundos virtuais como o Second Life. Alguns estavam se tornando tão globalizados que em 2009 havia editais
de pesquisa abertos por várias agências do governo dos EUA,
que estavam tentando entendê-los como uma nova forma global de comunicação.
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Arquipélago digital global de acesso e uso de novas
mídias
Um erro comum de boa parte da literatura entusiasta da
globalização da tecnologia é assumir que essas novas camadas ou espaços de uso e interação de mídia estão amplamente
disponíveis em âmbito global. Na realidade, o mundo da mídia
global, particularmente a nova mídia, é estratificado de acordo
com classe, educação, alfabetização, renda e lugar. A maioria
das pessoas no mundo não tem acesso às novas ferramentas e
canais que possuem algumas das camadas descritas anteriormente. Em muitos lugares, particularmente na África e no sul
da Ásia, o acesso a uma simples transmissão de rádio ou TV
ainda é bastante limitado.
Mattelart (2002) descreveu esse contexto como um arquipélago global ou uma economia global “techno-apartheid”
(p. 607), dos incluídos na economia global rica em informação,
concentrada nos países ricos da União Europeia, América do
Norte, Austrália e Nova Zelândia e partes do leste da Ásia, mas
da qual quase 80% da população mundial está excluída (MATTELART, 2002, p. 608). Esse arquipélago global de alta renda
e conectividade tende a reunir internet, satélite, TV a cabo, telefonia celular e outros acessos e usos de mídia. Esse arquipélago é um lugar único, onde as pessoas têm facilidade de buscar
informações, entretenimento e interação globais, em formatos
diferentes de TV, internet, jogos, áudio via web, dispositivos
móveis ou outros canais. Em muitos aspectos, essa infraestrutura está começando a convergir na internet e, com menor intensidade, em alguns tipos de telefones celulares. A maioria das
pessoas no arquipélago digital tem acesso físico a conexão com
a internet e a educação, capital cultural e capital social que os
habilita a usá-los habilmente para seus próprios interesses. A
maioria dos usuários, pelo menos nas áreas urbanas principais
deste arquipélago, tem acesso a internet em banda larga.
A penetração da banda larga é um bom indicador das características gerais do arquipélago dos altamente conectados.
Relatório Internacional de Telecomunicações apresenta suas
linhas gerais (I.T.U., 2007, p. 9):
Os países ricos dominam a penetração da banda larga.
Cerca de 70%, ou quase três quartos dos assinantes de
banda larga em todo o mundo em 2006, estavam localizados em países de alta renda, responsáveis por apenas
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16% da população mundial. Além disso, duas economias
- Índia e Vietnã - representavam mais de 95% de todos
os assinantes de banda larga em países de baixa renda,
enquanto uma economia única - China - respondia por
94% dos assinantes de banda larga no grupo de renda
média baixa. A boa notícia é que vários países em desenvolvimento estão experimentando um crescimento de
banda larga. No Peru, por exemplo, o número de assinantes de banda larga cresceu cerca de 80% ao ano entre 2001 e 2006, de 22,779 mil em 2001 para 484,899
mil no final de 2006. Na Europa, mais da metade da população da Estônia usa internet e o país tem a maior penetração de internet em banda larga na Europa Central
e Oriental. Nos países menos desenvolvidos, porém, havia apenas 46.000 assinantes de banda larga nos 22 dos
50 desses países com serviço de banda larga em 2006
(I.T.U., 2007, p. 9).
Em 2018, o relatório da ITU observava que a banda larga
crescia lentamente, mas que o acesso limitado à mídia global
via telefonia celular padrão estava crescendo muito mais rapidamente (ITU, 2009). Estudos com usuários de países em
desenvolvimento, no entanto, tendem a mostrar pouco uso
internacional de telefones celulares, exceto para chamadas
internacionais, principalmente por imigrantes e suas famílias
(CORBETT, 2008).
Mesmo dentro do arquipélago com acesso a alta tecnologia global, pessoas com menos educação tendem a ter menor
acesso e uso menos lucrativo da sua conectividade (MATTELART, 2002). Habitantes de áreas rurais, pessoas menos instruídas ou que simplesmente não possuem capital cultural ou
hábitos de grupo (BOURDIEU, 1984) não têm necessariamente interesse, capacidade ou prioridade em seguir os mesmos
padrões urbanos ou dos mais instruídos dentro do arquipélago.
Os estudos do Pew Research Center sobre internet nos Estados Unidos observam que um número razoável de pessoas não
conhece o suficiente para usar a internet de forma simples e
outros a percebem como distante dos seus interesses e repertórios pessoais de entretenimento e informação.
Fora do arquipélago global, existe outro modelo para a conectividade do mundo. Muitos dos maiores países em desenvolvimento, como o Brasil, a Rússia, a Índia e a China e outros
países em desenvolvimento têm um grande número de usuários de internet e de TV por satélite. Eles ainda são internamen-
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te mais estratificados que nos países de alta renda da OCDE.
Enquanto 3,5% do Brasil tem conectividade de banda larga,
um total de 34% usa a internet, muitas vezes tentando obter
acesso em locais públicos ou em conexões caseiras com baixa
velocidade (STATS, 2009). A maioria usa a internet apenas com
entendimento parcial dos recursos, e é frequentemente frustrada pela baixa conectividade. Enquanto muitos usuários de
elite de países em desenvolvimento se juntam ao arquipélago
global descrito anteriormente, a maioria da sua população está
excluída. E muitos nem sabem que estão excluídos.
Há ainda outro mundo na maior parte da África, grande
parte da Ásia, do mundo árabe e da América Latina, onde quase todas as pessoas são excluídas, mas com uma pequena elite
globalizada de novos usuários de mídia em empresas, em algumas áreas urbanas e em algumas ONGs e instituições educacionais. Este mundo exclui 90% ou mais de todos os usuários
potenciais da Internet (I.T.U., 2009).
Outro padrão divide o uso da internet, da TV a cabo e via
satélite, especialmente na Índia e em grande parte do Oriente
Médio. Enquanto a internet continua restrita, a TV via satélite e/ou a cabo tornou-se uma verdadeira mídia de massa em
países como a Índia (SINCLAIR, 2005). Mudanças estruturais
ocorreram nos serviços de TV a cabo e via satélite para reduzir
preços, de modo que os cabos em uma grande cidade indiana
pudessem custar menos US$ 5,00 por mês. Na maioria dessas
situações, entretanto, uma alteração estrutural paralela foi realizada para focar nos canais regionais, translocais, geoculturais ou transnacionais que visam a população em questão com
sua própria cultura (KUMAR, 2006). Grandes esforços foram
feitos para localizar ou regionalizar a televisão por satélite e a
cabo, desafiando outro aspecto da sua suposta globalização.
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Os usos existentes da tecnologia via satélite
Os usos da tecnologia de TV via satélite são muito diferentes: global, transnacional, translocal e nacional. Existem vários
canais globais, como veremos a seguir, mas a maioria deles está
adaptada, pelo menos minimamente, para regiões e países específicos.
Há canais verdadeiramente globais de TV a cabo e via satélite, como CNN, MTV, HBO, ESPN, Discovery, Disney, BBC,
Nickelodeon e Cartoon. Mas precisamos entender exatamente como eles são organizados e como funcionam exatamente.
Alguns, como a HBO, são altamente centralizados com escritórios regionais fazendo uma seleção entre o material dos
Estados Unidos para localizar o que seria regionalmente mais
apropriado, sem afetar sensibilidades locais. Assim, um escritório da HBO em Cingapura exerce algum grau de escolha e
censura moral sobre o que está disponível na transmissão da
HBO para Cingapura, Malásia e região, mas mesmo assim é um
canal globalizado. Por outro lado, alguns ícones globais como
a MTV ganharam popularidade e tiveram sucesso comercial
precisamente por disseminar videoclipes, VJs e reality shows
direcionados a jovens em versão nacional e regional, esta última se apresentando como tendência.
Quase todos os canais globais se localizam basicamente via
tradução e dublagem. Aqueles que não o fazem extensivamente, como a CNN, permanecem limitados a pequenos segmentos do arquipélago em língua inglesa, com um público reduzido
em relação aos padrões de TV, sinaliza Colin Sparks (1998) e
outros autores. Alguns canais populares especializados vão um
pouco além da dublagem, como o Discovery e o Cartoon. Ambos conseguem transitar pela cultura local, fazer e circular promoções e apelos para atrair o público local ao que permanece
em grande parte como programação globalizada (CHALABY,
2005). Esses canais são mais populares em nichos específicos,
como classes médias com aspirações de ascensão educacional
e crianças, como veremos a seguir. Muitos canais, particularmente os de música, esportes, notícias, programas de entretenimento, descobriram que precisavam de uma melhor situação
local para efetivamente competir com canais transnacionais e
nacionais culturalmente mais específicos. Existe uma tendência desses canais se regionalizarem e se concentrarem cada
vez mais em casos nacionais que exigem maior especificidade
para alcançar maior audiência e ter lucro (CURTIN, 2009).
O exemplo de Rudolph Murdoch na Ásia é interessante. Inicialmente, o magnata da mídia tentou cobrir toda a Ásia com
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cinco canais de televisão: MTV Asia, um canal da BBC, Prime
Sports de Denver, Star Plus de entretenimento e cultura e um
único canal em mandarim. Ele rapidamente descobriu que precisava privilegiar o nacional e agora possui mais de 50 canais
destinados a localidades específicas, regiões de cultura particulares e países com diferentes alinhamentos.
Algumas das disputas mais ferozes empreendidas por Murdoch e outros supostos titãs globais vêm de canais transnacionais que funcionam dentro de espaços ou mercados culturais,
definidos pela linguagem e pela cultura. Muitos deles são geoculturais. Eles operam dentro dos espaços definidos de cultura e linguagem, em países próximos que compartilham não
apenas idiomas, mas semelhanças culturais e históricas pré-coloniais, em áreas como a Grande China ou o mundo árabe, ou
línguas e histórias coloniais comuns, como a América Latina. Alguns são espaços linguístico-culturais transnacionais, como os
espaços culturais ou mercados de língua inglesa ou portuguesa espalhados pelo globo, mas unificados por línguas coloniais,
histórias compartilhadas e muitas vezes por novos exportadores culturais pós-coloniais, como os Estados Unidos no mundo
anglófono. Ou o Brasil no mundo lusófono. As redes que miram
esses espaços culturais específicos parecem ter uma vantagem, que tratamos mais à frente, sobre retransmissores mais
globais e também culturalmente mais distantes. A Al-Jazeera
vence com folga a CNN no mundo árabe, em parte pela especificidade cultural ou pela proximidade da sua abordagem de notícias, configurada em um conjunto mais específico de valores
e tradições comuns.
Outros concorrentes de peso para as corporações globais
são os grupos nacionais ou translocais. Na Índia, há canais comerciais translocais via satélite (voltados para audiências locais ou nacionais, mas de fora do país) direcionados para a Índia
(que visam o local ou o país de fora dela) que transmitem de
fora da Índia. Há um número crescente de canais locais e regionais, com base na indústria pré-existente de filmes locais e
regionais. Isto mostra tanto os estoques existentes de filmes
na indústria de filmes regionais quanto a criação de novos programas de televisão em idiomas indianos regionais (KUMAR,
2006). Assim, embora a tecnologia da televisão por satélite tenha se espalhado nos anos 1990 em vários lugares, em muitos
casos ela foi usada com o propósito de romper o monopólio da
televisão aberta, caso na Índia, da Turquia ou do Irã (SEMATI,
2006) ou ainda de outros lugares onde o controle governamental sobre a televisão nacional permanece acentuado. Nesses
casos, surge um outro fenômeno de TV translocal, que permite
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acesso aos que desejam alcançar essas culturas, mercados e
instituições políticas via satélite externo (KUMAR, 2006). Por
outro lado, o conteúdo da TV por satélite não é o que se poderia prever como global considerando os debates na ONU sobre
satélites nas décadas de 1960 e 1970 (KATZ, 1977). O fato é
que parece bastante organizado dentro de culturas e idiomas
já conhecidos. Trata frequentemente de comercializar mercadorias, ideias ou até mesmo religiões e partidos políticos que já
são familiares à audiência. De certa forma, são tipos de canais
nacionais ou regionais alternativos que usam a tecnologia de
satélite ou cabo para chegar do exterior, muito mais translocal
que global.
Muitos desses canais também miram nas populações de diáspora de forma verdadeiramente global. Os canais translocais
de idioma “nacional” e regional da Índia seguem os imigrantes
para a América do Norte, Europa, Oriente Médio e outros lugares. Alguns canais nacionais, como a TV Central chinesa em
inglês ou versões transnacionais de canais geoculturais, como
a Al-Jazeera em inglês, agora pretendem crescer de uma base
nacional ou regional específica para posições mais globais e
para um público além daqueles constituídos por imigrantes das
suas regiões.
Um uso precoce e talvez mais difundido da TV por satélite em muitos lugares, começando pela Índia, União Soviética e
Estados Unidos, foi o de simplesmente usar o satélite para trazer novos canais internos para a política e o mercado nacional.
A maioria das pessoas de uma cidade pequena ou de área rural
no Brasil assiste televisão através de um sinal que chega por
um transmissor de satélite e é retransmitido em sua pequena
cidade ou região rural. Esses retransmissores podem ter sido
instalados por uma rede nacional, por anunciantes locais ou,
mais provavelmente, por um prefeito que considerava a televisão nacional como um importante benefício para o eleitorado
(e uma boa maneira de se reeleger). Em vários aspectos, antenas parabólicas acopladas a retransmissores foram de fato
projetos de obras públicas em muitas partes do mundo desde
as décadas de 1980-1990 até os anos 2000 (STRAUBHAAR,
2007). Tamanho uso do satélite remonta conceitual e tecnologicamente a um período anterior de programas de desenvolvimento das comunicações, quando a TV por satélite foi amplamente promovida em grandes países em desenvolvimento
e grandes países industrializados como os Estados Unidos e a
União Soviética como a forma ideal de atingir toda a população
com um sinal (McANANY, 1987).
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Globalização e classe entre audiências / usuários
Outra camada a ser adicionada à discussão sobre televisão de múltiplas camadas e novas mídias é refletir sobre o seu
público, não tanto em termos geográficos, linguísticos ou culturais dos quais tratamos anteriormente, mas pensar sobre
camadas ou segmentos culturais globais em termos de classe.
Em um nível, temos a elite superconectada do arquipélago de
mídia global já descrito. No outro extremo, nas partes rurais da
África e do sul da Ásia, há muitas pessoas que mal conseguem
pagar o rádio ou com cobertura de pouquíssimos canais (SOUTO, 2005). Em termos de elites globais, os mais bem-educados
e conectados, os mais propensos a falar inglês e ter um maior
conhecimento do capital cultural da política e de eventos globais, provavelmente são os maiores consumidores dos muitos
canais e espaços globalizados, tanto na TV a cabo quanto via
satélite e internet.
Provavelmente essa audiência menor e mais qualificada se
interessa por canais de notícias globais, como a CNN, a BBC e
o canal de notícias da CCTV (China) ou da Al-Jazeera. A CNN
e a BBC visam as elites políticas e intelectuais. É verdade que
eles alcançam elites importantes em termos econômicos e políticos, mas não particularmente as audiências massivas. Das
minhas entrevistas no Brasil, na República Dominicana e com
vários grupos sociais e linguísticos no Texas, observei que o a
existência de capital cultural, bem como o conhecimento do inglês para realmente assistir os noticiários da BBC ou da CNN
na TV por satélite ou via cabo, é considerável e raro. Em 1987
em Santo Domingo, por exemplo, várias pessoas me disseram
inicialmente que a CNN era uma das razões pelas quais tinham
TV a cabo, mas uma análise mais detalhada mostrou que quase
nenhuma delas assistia esse canal com regularidade. Mesmo
que a ideia possa interessar às pessoas, poucas têm realmente
capacidade de mantê-las ao longo do tempo.
Outros canais com ambições globais também visam públicos com formação liberal e mais abastados em países que
possuem familiaridade com a língua inglesa (caso dos canais
que ainda não dublam sua programação), com capital cultural e
conhecimento que tenham interesse na sua programação. No
final dos anos 1980 entrevistei uma empreendedora no Brasil,
que pretendia iniciar um canal no formato americano de talk
show na América Latina com programas como Oprah ou Phil
Donahue. Perguntei-lhe se achava que havia um público-alvo
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representativo para realmente ter retorno comercial em toda
a América Latina, se havia pessoas que conheciam o suficiente
para se interessar por Opera e Phil Donahue. Ela disse que tinha certeza porque tinha muitos amigos em toda a América Latina haviam passado um bom tempo nos EUA, que conheciam
muito bem o inglês, que viajavam para lá várias vezes ao ano
etc. O que ela não sabia era que, mesmo para um canal de televisão regional voltado para um mercado aparentemente tão
amplo quanto a América Latina, ela estava mirando um grupo
de pessoas muito restrito e definido por classe. Simplesmente
não havia um número suficiente de pessoas para justificar esse
canal via satélite, que na verdade faliu em alguns anos.
Outros canais miram com sucesso as classes média e média alta globais. Parece que a HBO e um número de outros canais alcançam as classes médias e um certo número de elites
culturais que estão excepcionalmente interessadas em cinema e programas de TV americanos ou europeus. O primeiro
objetivo da TV via satélite da Editora Abril no Brasil no final
dos anos 1980 era prover ex-imigrantes e seus descendentes
com canais estrangeiros em uma variedade de idiomas. Mas
essa base de audiência era muito restrita e de lucro marginal.
O sistema da Abril acabou sendo vendido para o concorrente
Murdoch. Entrevistando gestores da HBO no Brasil, Cingapura e outras regiões, concluo que o seu público-alvo parece ser
fãs de cinema, não necessariamente colecionadores de filmes
extraordinários, mas pessoas que passam bastante tempo assistindo filmes e que têm capital cultural e interesse em assistir
produções de cinema americanas. Das minhas entrevistas com
o público da TV a cabo no Brasil entre 1989-2006 percebo que
esse grupo avança mais na classe média do que a audiência da
CNN, o que o faz mais viável como empreendimento comercial
e com tendência considerável a maior alcance e impacto cultural.
Um dos gêneros mais interessantes a destacar da TV via satélite global é o do documentário educativo, mas principalmente divertido do Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic etc. Dos estudos que tenho lido no Brasil e em outros
lugares, parecem alcançar principalmente as classes médias
ou aqueles que aspiram ser de classe média (STRAUBHAAR
2003), que querem assistir algo divertido, mas também algo
educativo. Entrevistando um grupo de gestores regionais do
Discovery Channel em Cingapura em 2006, perguntei sobre o
equilíbrio entre entretenimento e educação e eles responderam
que evitavam deliberadamente identificar sua programação como
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educacional, não querendo que parecesse inofensiva ou desinteressante. Eles divulgam como uma combinação de coisas boas,
material educativo, claramente divertido e interessante. Esta
parece ser a adaptação de um gênero de documentário criado
originalmente pelas redes nacionais de televisão de serviço público, agora distribuído como documentário animal, documentário de natureza, documentário histórico etc. Todos esses gêneros existem há um tempo, mas o Discovery Channel parece
tê-los levado a um público globalmente mais diversificado, um
pouco menos nacional, mais abrangentes e com mais entretenimento. Conversando com produtores e gerentes do Discovery
na Ásia e na América Latina, constato que eles têm consciência
da necessidade de misturar valor de entretenimento e valor
educacional para o público. Isso resultou no tremendo sucesso
global do Discovery Channel e em uma proliferação de canais
de documentários ainda mais específicos, particularmente em
países da Ásia, da América Latina e em outros lugares que não
tinham canais nacionais de serviço público como no Japão, na
América do Norte e na Europa (CHRIS, 2002). As emissoras
privadas introduziram esses tipos de documentários globais de
entretenimento inclusive nos países nórdicos, como a Finlândia, onde representam uma oportunidade de competir com documentários mais sérios produzidos por emissoras de serviço
público (HUJANEN, 2007).
Os estudos de audiência parecem refletir o mesmo sentido
do gênero de documentário global. Um dos primeiros estudos
sobre audiência de TV a cabo nas favelas, por exemplo, descobriu na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que os pais estavam particularmente interessados em programação que ajudasse a manter seus filhos entretidos e seguros longe das ruas,
frequentemente perigosas, com enfrentamentos armados entre traficantes e policiais. Assim, os canais a cabo e os gêneros
preferidos naquele bairro eram os desenhos animados e os
documentários divertidos do Discovery, do Animal Planet etc.,
que mantinham as crianças dentro de casa (LETALIEN, 2002).
Em contraste com esse fluxo dos documentários, a MTV é uma
marca global de TV por satélite que parece ter conseguido se
localizar adequadamente, mantendo entre os principais elementos da sua fórmula o foco na juventude com uma variedade de gêneros de videoclipes e outros tipos de programação
e VJs (video-jockeys) ou locutores que adaptam os estilos da
MTV à estética local (CHALABY, 2002). No Brasil, na operação que estudei mais intensamente, a primeira meta da MTV
no final da década de 1980 era a juventude da classe média
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e da classe média alta (FLESCH, 1990). Inicialmente, a MTV
Brasil imaginou um público que consumiria os mesmos tipos
de vídeos dos Estados Unidos e que teria interesse particular
em vídeos musicais americanos. Os produtores e pesquisadores da MTV Brasil que entrevistei em 1989 e posteriormente
estavam conscientes de que isso não representava a maioria
da juventude brasileira (MTV, 1997). Os jovens brasileiros
teriam preferido assistir uma proporção maior de videoclipes
brasileiros e menos de heavy metal americano e outros vídeos
dos anos 1980 no estilo americano. Os gestores da MTV Brasil
foram cautelosos, construindo a partir dos vídeos que tinham
dos EUA, sem o custo de gravar novos vídeos, que ainda não
estavam sendo produzidos no Brasil pela indústria da música
no mesmo ritmo dos Estados Unidos. Começaram assim com
uma mistura mais cautelosa de vídeos de música dos EUA e do
Brasil apelando para os jovens que gostavam dessa mistura, todos de classe alta e com exposição anterior à cultura dos EUA.
À medida que começaram a ampliar suas ambições de tentar
alcançar uma faixa maior de jovens brasileiros, aumentaram a
proporção de videoclipes brasileiros, segmentos de entrevistas locais e segmentos de estilo de vida etc.
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Uma Internet com várias camadas
A internet parece ter uma ampla faixa de camadas geográficas e culturais de produção e identificação, de muito globais
a muito locais, bem mais que a televisão aberta, a televisão por
satélite ou o cinema. Muitas pessoas em todo o mundo usam
sites globais em inglês, como o The New York Times, a Wikipédia, sites de software e de jogos. O registro de usuários do
The New York Times mostra, por exemplo, que centenas de
milhares de usuários estão fora dos Estados Unidos. A UNESCO se preocupou ao longo do tempo com o domínio do inglês
(e de alguns outros idiomas importantes) na internet ao tratar
da questão da diversidade linguística em sua Convenção sobre
a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (UNESCO, 2005) e em programas subsequentes de ação
(como os boletins semanais via e-mail do Observatório da Sociedade da Informação da UNESCO).
Cada vez mais, porém, um maior número de pessoas parece
usar sites e serviços de idiomas específicos. A versão em inglês
da Wikipédia é popular, atraindo centenas de milhares de usuários globais. Mas o que está em processo acelerado de crescimento são as versões da Wikipédia em outros idiomas. Em
agosto de 2007 havia 174 versões da Wikipédia, cada um com
mais de 100 artigos desde 2006. Evidenciando o nível de concentração nas principais línguas do mundo, 12 versões linguísticas da Wikipédia têm mais de 100 mil entradas cada (WIKIPÉDIA, 2007). Correio eletrônico, programas de redes sociais
e outros recursos da Web 2.0 (com usos mais intensos e interativos da internet) tendem a funcionar em grupos de idiomas,
em classes sociais, em grupos religiosos etc. Estudo de 2007
nos EUA mostrou que, mesmo dentro da cultura aparentemente pouco homogeneizada da internet nos EUA, os usuários das
redes sociais do Facebook tendiam a ser mais educados, mais
brancos e mais universitários do que usuários do MySpace
(BOYD, 2007). Estes tendiam a ser mais trabalhadores e mais
diversos etnicamente.
Em vários casos, os sites nacionais de mídia são mais usados
do que os sites globais de mídia. O Oh My News, da Coréia do
Sul, por exemplo, foi um dos sites mais usados do mundo, embora seu conteúdo fosse principalmente em coreano e atendesse especialmente uma base grande e crescente de usuários
de notícias da Coréia. Da mesma forma, na América Latina e
em outras partes da Ásia ou da Europa, os sites nacionais de
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mídia tendem a ser mais utilizados para fins de notícias do que
os sites globais de mídia, que tendem a ser mais usados para
entretenimento ou outros fins. Na Europa, os sites nacionais
das emissoras de serviço público são geralmente os mais acessados (HUJANEN, 2007). Isso reflete, de certa forma, a confiança criada pelas “marcas” nacionais de mídia, muitas vezes a
mídia pública, mas também e frequentemente, os jornais privados nacionais. Relaciona-se também às demandas sociais, culturais e outras demandas de capital de um usuário ou leitor de
notícias (BOURDIEU, 1986). Ler e usar o site do The New York
Times regularmente requer um capital cultural que faça dessa
uma atividade simples e prazerosa.
Entre os espaços de notícias on-line dos EUA que crescem
rapidamente, os mais populares são os de portais de notícias e
de serviços com excelente localização, como mostraram vários
relatos no 8º Simpósio Internacional Anual de Jornalismo Online, em março de 2007 na Universidade do Texas em Austin
(http://journalism.utexas.edu/onlinejournalism/). Novos serviços para e sobre locais específicos, pequenas cidades e partes
de cidades maiores como de San Fernando Valley, por exemplo,
parecem atrair intenso uso de notícias, talvez acumulado, mais
do que serviços maiores e mais cosmopolitas globais, como os
sites do The New York Times ou do Los Angeles Times. Isso
reforça nosso ponto sobre a permanente importância da identidade local.
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Complexo Transnacional
Precisamos olhar com mais profundidade algumas das forças motrizes por trás do crescimento das complexas camadas
transnacionais de produção, fluxo e identificação. Elas incluem
as principais línguas diaspóricas regionais e globais e os mercados linguísticos culturais, tanto transnacionais quanto geoculturais, discutidos antes neste capítulo. Também incluem o fluxo
e a adaptação de modelos capitalistas, globais, transnacionais
ou regionais, e um desenvolvimento essencial, relacionado ao
crescimento das principais capitais da mídia (CURTIN, 2003)
ou metrópoles de produção e cidades globais (SASSEN, 2004).
Em muitas partes do mundo existe um capitalismo verdadeiramente globalizado. Isso pode ser observado no nível elementar das formas econômicas e das formas específicas dos
gêneros midiáticos. Traz consigo formas culturais importantes,
como a o moderno estilo de rede americana de televisão comercial, o videoclipe comercializado, ou a forma ocidental de
profissionalização da notícia. Há, no entanto, muitas variações
regionais, nacionais e até locais. Por exemplo: além do nível básico do próprio capitalismo existe um modelo único para o tipo
de modernidade capitalista que muitos países em todo o mundo agora adotam? Ou existem modelos japoneses e chineses
de modernidade da mídia capitalista, como sugerido por Iwabuchi (2002) ou David Harvey (2005), que agora servem de
modelo para outros lugares na Ásia, na América Latina etc. Estes modelos podem ser mais acessíveis e aparentemente mais
realistas do que os modelos americano, britânico ou francês.
Em um exemplo interessante, com mais de meio século, observamos as formas de transmissão comercial da TV na América Latina e, em particular, a forma como produziram seu produto mais famoso, a telenovela. Ali, talvez antes de qualquer
outro lugar do mundo, podemos ver o impacto dos formatos de
transmissão de rede comercial de estilo americano que se mostraram tão influentes nas décadas de 1980 e 1990 em lugares
como a Europa. Esses formatos e modelos surgiram com força total muito antes na América Latina, com o rádio nos anos
1920 e a televisão nos anos 1950. Na década de 1930, vemos
as modernas corporações americanas acostumadas a um tipo
de transmissão em rede predominantemente comercial que
costumavam usar para vender seus produtos começando a
usar e adaptar os mesmos formatos para a América Latina.
Usando um caso bem específico, a Colgate-Palmolive, principal multinacional americana de sabonete, ajudou a desenvolver uma fórmula americana de melodrama que chamamos de
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soap-opera nos Estados Unidos. Ela rapidamente migrou para
Cuba, então o mercado latino-americano mais desenvolvido,
primeiro no rádio dos anos 1930 e depois na televisão dos
anos 1950 e se espalhou rapidamente por toda a América Latina. Algo como uma prévia da globalização capitalista da mídia
e da cultura, mas olhando mais de perto vemos um processo
bem mais complexo – uma combinação de tradições do gênero,
estruturas da indústria da televisão, produtores de TV e audiências televisivas produziu a telenovela latino-americana como
uma variação distinta da noção globalmente dispersa do melodrama, da qual a novela americana é apenas uma variação bastante bem-sucedida. Os seus produtores, primeiro em Cuba e
depois em outras partes da América Latina, se baseavam em
novelas europeias, novelas de rádio e televisão americanas,
adaptações cubanas e de outros latino-americanos desses gêneros e tradições culturais locais e nacionais emergentes que
se prestavam ao melodrama na televisão (LOPEZ, 1995; LA
PASTINA, REGO et al., 2003). A resposta do público garantiu que os anunciantes aportassem recursos econômicos para
a produção continuada e ampliada de telenovelas em um número crescente de países. O feedback da audiência moldou as
produções longe dos dramas, focados na elite, em uma forma
de cultura de massa que ecoou numa variedade de tradições
e tramas que envolviam homens e mulheres, camponeses, trabalhadores urbanos e a classe média (MARTÍN-BARBERO,
1993). Essa formação cultural se espalhou por toda a América
Latina, com variações distintas e adaptações, de modo que as
telenovelas brasileiras fossem bem diferentes das do México
(HERNANDEZ, 2001).
Em uma dessas pequenas ironias da vida, Fidel Castro provavelmente não pretendia, conscientemente, acelerar e consolidar as redes comerciais de televisão americana no resto
da América Latina quando expulsou tantos profissionais da
mídia comercial de Cuba em 1959. Mas foi exatamente isso o
que aconteceu quando muitos roteiristas, diretores, gerentes e
proprietários de rede, atores e técnicos altamente capacitados
deixaram Cuba em direção à Venezuela, ao México, ao Brasil, à
Argentina e ao Peru. Esses profissionais tinham noção de como
trabalhar o modelo da rede americana e alguns gêneros, como
o show de variedades e a telenovela. Baseados na experiência
cubana e refletindo a experiência americana, rapidamente desenvolveram uma série de variações para se adequar ao mercado latino-americano em geral, bem como aos lugares em que
trabalhavam. Pegaram literalmente centenas de milhares de
páginas de scripts e outras fórmulas concretas que permitiram
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que usassem os seus conhecimentos de forma rápida e eficaz,
não muito diferente da rápida e massiva difusão dos reality
shows nas últimas décadas.
Um dos meus projetos atuais é trabalhar a história oral com
Joe Wallach, um dos principais profissionais da Time Life Inc.,
que em 1965 veio ao Brasil para iniciar um empreendimento
conjunto com Roberto Marinho, dono do jornal O Globo e
várias emissoras de rádio, que queria entrar na área da televisão. Acho que ele estava ciente tanto das vantagens e desvantagens, pontos fortes e fracos de um modelo de televisão
americano transportado para a América Latina. Percebeu que
algumas características do modelo americano, particularmente de formato financeiro, de rede de radiodifusão e de gerenciamento central aparentemente funcionariam bem no Brasil,
mas também reconheceu muito rapidamente, no final de 1965,
que algumas ideias dos seus colegas americanos sobre como
programar a televisão, principalmente importando muita programação americana, não funcionariam. Simplesmente não
teriam retorno financeiro. A emissora Time Life/TV Globo estava em quarto lugar entre as quatro emissoras do Rio. Então
ele procurou profissionais locais que pudessem fazer programação local, que seria mais popular entre os brasileiros. Este
é um exemplo muito antigo de como até mesmo os principais
pilares do capitalismo internacional reconheceram a necessidade de localizar suas estratégias e se adaptar às formas locais
de desenvolvimento capitalista e de definição cultural de mercados. Assim, um dado essencial que observamos na evolução
da modernidade capitalista atual é a adaptação desses modelos. Isso foi visível no início da TV na América Latina, mas também recentemente no Leste da Ásia, no Sul da Ásia, no mundo
árabe e em várias partes da Europa, onde regiões linguísticas e
geoculturais de indústrias culturais locais e transnacionais se
encontram.
Também observamos o crescimento de grandes centros de
produção, capitais de mídia (CURTIN, 2003) ou cidades globais de produção. Elas incluem Rio de Janeiro, Cidade do México e Miami (SINCLAIR, 2003) para a América Latina; Hong
Kong e Xangai como grandes centros de produção na China
para grande parte da Ásia; Beirute e Cairo no mundo árabe
etc., cuja base real tem sido e continua a ser os mercados linguísticos geoculturais e culturais transnacionais.
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Múltiplas identificações, identidade e hibridismo
Há uma contínua e complexa interação entre as forças da
economia e da tecnologia, exemplificada pelos serviços de televisão via satélite, redes de transmissão de TV e empresas
de internet citadas anteriormente e os padrões de cultura
e linguagem a longo prazo. Em grande parte, a audiência se
identifica com o que é mostrado. O domínio extraordinário da
distribuição global de filmes pelos Estados Unidos desde a década de 1920 resultou em padrões culturais de familiaridade,
conhecimento e gosto por filmes de estilo americano que ainda existem em muitas partes do mundo (MILLER, 2001). Isso
criou um mercado a explorar, definido tanto pela economia política quanto pela cultura de novos filmes de longa metragem
e documentários, como a HBO ou o Discovery, usando novas
tecnologias de distribuição de televisão, que reforçam o público desses gêneros. Para um grande número de pessoas, a identificação com filmes de Hollywood se acumula onde há uma
camada de cultura familiar às pessoas, identificada por Gitlin
(2001) como camada cultural americana de produção, fluxo e
consumo, uma segunda cultura familiar para muitas pessoas no
mundo.
Para usar um exemplo bem diferente, a primazia histórica
do serviço público de radiodifusão nos países nórdicos e sua
criação contínua de gêneros, formatos e conteúdo que envolvem e agradam o público criou padrões de boa vontade, familiaridade, capital cultural ou conhecimento, e padrão de gosto
que continua a definir as preferências da audiência, mesmo
quando há concorrência. Com base no sucesso de gêneros culturais e informativos competindo na TV multicanal de transmissão via satélite/cabo, muitos escandinavos parecem identificar claramente o que poderia ser considerada uma camada
cultural de produção razoavelmente estável em formato de
consumo de programação informativa e cultural tipicamente
identificadas com o serviço público de radiodifusão. Essas formas são identificadas, até certo ponto, com a cultura nacional
e também continuam se conectando e reforçando uma camada do que pode ser vista como identidade nacional em um país
como a Dinamarca (SØNDERGAARD, 2003).
A criação de um espaço ou mercado linguístico-cultural se
entrelaça com forças econômicas e tecnológicas. Em seu estudo do desenvolvimento do nacionalismo, Anderson viu no
capitalismo impresso um trabalho com linguagens ou dialetos
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existentes para padronizá-los e disseminá-los, através da palavra impressa em jornais, romances etc., até se tornarem linguagens nacionais padronizadas (ANDERSON, 1983). Em seu
trabalho sobre a Índia moderna, Kumar (2006) mostra como o
hindi tem sido difundido e resistido como língua nacional dentro da Índia, mantida por diferentes instituições de televisão,
tanto em nível nacional quanto regional. Ao transmitir notícias
e culturas com as quais as pessoas se identificam, várias dessas
emissoras regionais ou provinciais da Índia, serviram para reforçar os sentidos regionais de identidade, que já se baseavam
em formas de linguagem e de cultura anteriores à televisão, ao
rádio ou ao cinema.
A interação é de fato complexa. A identificação da audiência
e os sentidos agregados da identidade cultural mudam com as
formas da mídia. A cultura não é estática. Os sentidos de identificação da audiência podem aumentar na medida em que as
formas de mídia trouxerem novas formas culturais atraentes
com as quais se identificam. Essa é uma das maneiras pelas
quais as camadas de cultura, produção, fluxo e identificação
podem aumentar, chegando às múltiplas camadas apresentadas anteriormente neste artigo.
Formas mutantes de cultura (e linguagem) estão em curso
e também definem espaços e mercados nos quais é definido o
uso de tecnologias e orientações de instituições de mídia e empresas. Havia um ponto na história da transmissão televisiva na
Itália, que mostrava como existiam audiências surpreendentemente grandes para as telenovelas latino-americanas. À medida que os canais aumentavam a busca de novo material para
a programação, os programadores experimentavam as telenovelas e encontraram repercussão ou identificação com faixas
do público – foi quando estudiosos europeus começaram a debater se um contra fluxo dos países em desenvolvimento para
os desenvolvidos poderia estar em andamento (BILTEREYST
e MEERS, 2000). A preferência implícita por versões produzidas localmente de formatos populares de televisão também
pôde observada e antecipada (STRAUBHAAR, 1991) e a produção de ficção italiana começou a crescer, provando ser lucrativa e lentamente empurrando as telenovelas para fora dos
principais horários na grade de programação nacional (BUONANNO, 2004). Para parte da audiência italiana, particularmente no sul da Itália, onde muitos tinham mais vínculos com
a imigração e laços familiares com países como a Argentina e
o Brasil, a identificação e o padrão de gosto por tais programas permanecem (DEL NEGRO, 2003). As identificações com
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programas específicos refletem mais uma vez o crescimento de
múltiplas camadas de identificação e identidade. Elas não são
essenciais ou reificadas, mas devem ser consideradas em um
ambiente cultural e midiático em constante mudança, no qual
tecnologias, empresas de televisão, formatos de programas e
identificação com o público evoluem juntos.
Esse padrão contínuo de mudança pode ser considerado tanto como hibridismo como multiplicação de camadas de
produção, programação/fluxo e identificação. O hibridismo é
registrado na mudança cultural em curso através dos contatos
de elementos locais, regionais, nacionais, transnacionais e globais, como discutidos anteriormente. As camadas de produção
e identificação cultural se multiplicam conforme as forças econômicas e tecnológicas permitem. Segundo os entrevistados
no Texas e no Brasil, muitas dessas camadas de cultura que estão disponíveis e com as quais muitos se identificam parecem
ser bastante sólidas, que não antecipam mudanças. Os imigrantes latinos entrevistados no Texas, assim como os imigrantes turcos na Europa Ocidental entrevistados em pesquisas
conduzidas por Ogan (1998), mostram que muitos imigrantes
apreendem uma continuidade da cultura encontrada na televisão quando voltam para casa. Eles apreciam essa camada de
cultura e identificação, mesmo quando constituem outras camadas em seu novo ambiente.
Essas camadas de produção e fluxo cultural, porém, evoluem
de acordo com as possibilidades tecnológicas e econômicas.
Canais de televisão acessíveis por satélite tornam muito mais
fácil para os imigrantes transnacionais permanecerem envolvidos e identificados com sua cultura local. (Levas anteriores de
imigrantes tinham menos opções de mídia e eram mais propensas a usar os meios dos seus novos países se quisessem usar a
mídia). Eles também evoluem com a mudança, ou hibridização,
de formas de cultura, que refletem e enquadram possibilidades
tecnológicas e econômicas. Assim, à medida que a televisão se
torna mais barata e as pessoas começam a criar seus próprios
fóruns culturais em sites, vemos o crescimento da produção de
televisão em idioma persa em Los Angeles para imigrantes iranianos (NAFICY, 1993). Observamos um número ainda maior
de sites, programas de web rádio e até canais de TV por satélite especializados em imigrantes do sul da Ásia nos Estados
Unidos ou na Grã-Bretanha, alguns focados em eventos do sul
da Ásia e muitos na experiência dos imigrantes e notícias à sua
comunidade (MALLAPRAGADA, 2006). Esses exemplos mostram a reciprocidade dos canais econômicos, tecnológicos, cul-
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turais e midiáticos. As pessoas se movem principalmente por
razões econômicas, embora razões políticas, familiares, religiosas e outras também contribuam (PAPASTERGIADIS, 2000).
Enquanto se movem, levam junto seus interesses culturalmente organizados. Isso cria espaços ou mercados para a atuação
de novas camadas de mídia se as possibilidades econômicas e
tecnológicas permitirem. Todos, em última instância, tendem a
criar uma nova camada de produção, experiência e recepção,
ou seja, mídia, identificação e identidade específicas para uma
nova comunidade de imigrantes e sua cultura. Essas comunidade e cultura representarão tanto uma hibridização das culturas
de origem e do país de acolhimento como uma nova camada de
mídia e cultura em si.
Para concluir, este artigo analisou, portanto, quatro conjuntos de teoria. Primeiro, consideramos a elaboração e o desenvolvimento das novas camadas múltiplas de produção de
mídia, fluxo, identificação e, eventualmente, de identidade. Em
segundo lugar, há uma interação recíproca entre possibilidades
tecnológicas, forças político-econômicas, movimento de povos
e expansão de instituições de mídia e empresas, e espaços de
mídia criados por identidades culturais e interesses de grupos
de pessoas. O resultado disso tem sido a expansão das camadas de produção e recepção da cultura no império global das
exportações americanas, no âmbito linguístico-cultural transnacional, geocultural, translocal, nacional, regional, global ou
de capital de mídia, metropolitana e em níveis locais.
Em terceiro lugar, em vez da homogeneização temida pelos primeiros teóricos (HAMELINK, 1983) constatamos uma
hibridização menos drástica de culturas, mas talvez igualmente
generalizada. Tanto os profissionais das organizações de mídia
quanto os representantes da audiência entrevistados por mim
tendem a articular o que consideram como aumento no número de camadas ou tipos de cultura (frequentemente expressos
como novos mercados pelos profissionais), camadas que também estão em constante mudança, pois interagem e hibridizam ao longo do tempo. Em quarto lugar, este também é um
sistema complexo e dinâmico que está em constante evolução
(STRAUBHAAR, 2007), na medida em que as possibilidades
culturais, político-econômicas e tecnológicas interagem e se
moldam mutuamente.
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Introdução
Cidades são sistemas espaciais complexos que atuam, entre outras formas, como contexto para ações, interações e processos de comunicação. Nas últimas décadas as cidades vêm
sendo radicalmente reordenadas por redes e sistemas tecnológicos, em especial tecnologias de comunicação móveis e sem
fio e uma série de atividades baseadas em localização, que mudaram as dinâmicas de interação social sobre o espaço público,
bem como nossa percepção sobre ele (CHARITOS, 2006).
A popularização dos dispositivos móveis de comunicação e
o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços baseados
em localização não apenas intensificou nossa experiência de
lugar, como também criou um ambiente humano totalmente
novo, com implicações sobre o próprio entendimento da cidade: a noção de ambiente urbano enquanto envoltório passivo,
definido por uma materialidade “durável, visível, pouco mutável” (NETTO, 2014, p. 139), gradualmente deu lugar à ideia de
cidade como um processo ativo (JACOBS, 1961; PORTUGALI,
2000; COMUNIAN, 2011), fazendo ressurgir no campo do
urbanismo um olhar atento ao cidadão enquanto parte ativa
desse processo.
Este artigo integra a fase inicial do projeto de pesquisa “A
cidade e a nuvem: análise da relação entre as novas tecnologias de informação e comunicação no processo de construção,
transformação, apropriação e desenvolvimento da cidade contemporânea”, que objetiva investigar a relação entre as novas
tecnologias de informação e comunicação (TICs) e as mudanças no processo de construção, transformação, apropriação e
desenvolvimento da cidade, identificar os usos que vêm sendo
feito das mídias emergentes no sentido de estimular redes colaborativas atuantes na transformação e melhoria do espaço
urbano, e reconhecer que condições de infraestrutura urbana,
organização pública e de plataformas de mídia digital contribuem para (ou inibem) o processo cocriativo da cidade. Nesta
etapa, busca-se discutir o avanço de aplicativos para dispositivos móveis enquanto ferramentas para a resolução de problemas coletivos urbanos, especificamente no que diz respeito
às questões de mobilidade urbana e à sua convergência com
linhas de pensamento emergentes no campo do urbanismo,
explorando a abordagem utilizada por iniciativas como o movimento Walk [Your City], o Walkonomics e o Siga Chile.
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As novas TICs e a cidade contemporânea
A configuração urbana está, em essência, ligada à ideia de
identificação de lugar: a composição tridimensional da cidade
parte do entendimento de suas condições e de seu significado para a designação de seus elementos. Sua dinâmica é influenciada pelas pessoas e atividades que ela acomoda e por
processos de comunicação e mobilidade que a estruturam (e
são estruturados por ela), pautados em fluxos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização cada vez mais
intensos. Por sua vez, as atividades humanas são influenciadas
e, certa maneira, condicionadas, pelas possibilidades e limitações do conhecimento técnico-científico de uma determinada
época. Ou seja, à medida que o conhecimento técnico-científico avança, as atividades humanas tendem a sofrer mudanças
que, em seu turno, implicam em mudanças na configuração dos
espaços que as acomodam.
As novas tecnologias de mídia somadas à computação ubíqua criaram uma camada digital sobre a topografia das cidades.
As cidades geram dados constantemente tanto em plataformas físicas quanto digitais, e fornecem informações em tempo
real que, ao serem acessadas, interferem nos fluxos, ritmos e
padrões de atividades incidentes sobre o espaço urbano, gerando impactos na vida social.
A criação de redes de conexão permanente, de “ambientes
generalizados de acesso pessoal e móvel à informação” formam o que Lemos (2010, p. 159) chama de “territórios informacionais”.
Por territórios informacionais compreendemos áreas de controle do fluxo informacional digital em uma
zona de interseccao entre o ciberespaço e o espaço
urbano. O acesso e o controle informacional realizamse a partir de dispositivos móveis e redes sem fio. O
território informacional não é o ciberespaço, mas o
espaço movente, híbrido, formado pela relação entre
o espaço eletrônico e o espaço físico. Por exemplo, o
lugar de acesso sem fio em um parque por redes Wi-Fi
é um território informacional, distinto do espaço físico parque e do espaço eletrônico internet. Ao acessar
a internet por essa refe Wi-Fi, o usuário está em um
território informacional imbricado ao território físico
[...] do parque, e no espaço das redes telemáticas. (LEMOS, 2010, p. 160).
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1. Leia-se: um conjunto de tecnologias
que possibilitam a convergência de
tecnologias da informática e das
telecomunicações.
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Para Lemos (2010, p. 156), as redes telemáticas1 “passam a
integrar, e mesmo a ‘comandar’ [...] as diversas redes que constituem o espaço urbano e as diversas formas de vínculo social
que daí emergem”. Essa mudança nas formas de vínculo social
ocasionadas pela emergência e popularização das novas tecnologias de informação e comunicação é descrita por De Waal
(2014) como um retorno ao domínio paroquial. Quer dizer, o
movimento gradativo de transformação da “libertarian city” –
baseada no ideal de cidade como mercado, como lugar onde
as pessoas levam sua vida individual com liberdade (e sem reciprocidades ou responsabilidades virtuais) e são vistas, antes
de tudo, como agentes de uma plataforma de encontro entre
oferta e demanda – para o ideal de “cidade republicana” – uma
cidade que também dá liberdade para que as pessoas escolham
entre estilos de vida divergentes, mas ao mesmo tempo, configura-se como espaço onde os moradores dividem a responsabilidade pela cidade como um todo.
Em outras palavras, o autor observa ocorrer uma passagem
da ideia de smart city para a ideia de social city, em uma situação em que a smart city é aquela cidade cheia de sensores, softwares e redes que otimizam o trânsito e o uso da energia na
qual o smartphone é usado para personalizar a experiência urbana (a exemplo de softwares que recomendam restaurantes
ou lojas de acordo com o perfil do usuário), enquanto a social
city é aquela em que as mídias móveis e digitais dão aos habitantes da cidade mais controle sobre a vida urbana, não apenas
enquanto consumidores, mas também como cidadãos, reforçando os laços com as comunidades locais. “As TIC permitem
que os usuários da cidade compartilhem as suas opiniões com
outros usuários conhecidos ou não, caracterizando espaços da
cidade, moldando novas relações sociais e reinterpretando o
seu próprio significado de cidade” (DARODA, 2012, p. 106).
Entre os conceitos mencionados por López-Ornelas et al.
(2014) ao tratar da interferência das tecnologias de informação e comunicação na mobilidade urbana está o de geocolaboração. Segundo os autores, geocolaboração é uma atividade
emergente na qual os usuários exploram informação geoespacial por meio de informação georeferenciada no intuito de
resolver problemas relativos a lugares específicos. Envolve, em
geral, a utilização de navegadores GPS, dispositivos móveis e
plataformas web para a geração de dados e criação de mapas
temáticos de maneira voluntária.
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Mapeamento colaborativo e mobilidade urbana
As últimas cinco décadas são caracterizadas pela expansão
urbana e pelo aumento do uso de carros. O urbanismo, de um
modo geral, foi fortemente influenciado pelas questões relacionadas ao tráfego de automóveis e voltado a satisfazer as
necessidades de pequenas viagens individuais ou de pequenos
grupos de pessoas. Como consequência dessa política urbana,
López-Ornelas et al. (2014) citam a degeneração dos laços sociais e de vizinhança, uma maior dependência dos carros, jornadas maiores, o aumento no custo do transporte, além da ameaça que a intensificação do trânsito e dos congestionamentos
significam para a manutenção de atividades comerciais e culturais no centro e nas áreas históricas das cidades.
O movimento em favor da devolução das cidades para as
pessoas, que tem Gehl (2010) entre seus principais defensores
recentes, fala do aumento da qualidade de vida nas cidades por
meio da resolução de uma série de problemas urbanos, entre
os quais, o transporte, o que inclui (além do investimento em
transporte público e ciclovias) medidas voltadas ao deslocamento peatonal2 - representadas por iniciativas como as que
são apresentadas adiante.
Segundo Lydon e Garcia (2015), estão relacionados aos
espaços adequadamente projetados para o ato de caminhar
ganhos nas esferas econômica, ambiental e na saúde pública.
Para estes autores, a caminhabilidade3 traz qualidade arquitetônica, densidade, multiplicidade de usos e a proximidade das
pessoas a parques e espaços públicos. Contudo, mesmo quando há estrutura adequada para o pedestre, as calçadas continuam subutilizadas.
Idealizado por Matt Tomasulo em 2012, na cidade de Raleigh, Carolina do Norte, o movimento Walk [Your City]4 é um dos
exemplos de incentivo ao transporte peatonal em detrimento
de outras modalidades. Ele utiliza placas fixadas em lugares públicos para informar pedestres e motoristas sobre o tempo de
caminhada para chegar a destinos populares das cidades nas
quais o projeto é implantado, além de conectar transeuntes a
uma campanha online a favor do transporte peatonal. Na internet, o projeto possui uma plataforma online e contas no Facebook e Twitter para informar aos usuários sobre seu propósito
e sobre as ações que estão sendo tomadas (Fig. 1). No espaço
urbano, são utilizados QR codes para fornecer informações ao
usuário e seu uso, por sua vez, permite rastrear a quantidade
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2. O movimento smart city, por exemplo,
sugere que as cidades devem ser
planejadas tendo em vista centralidades
nas quais o citadino tenha acesso a
trabalho, estudo, lazer e conveniências
dentro de um raio de no máximo uma
milha, facilitando as jornadas a pé ou
de bicicleta, reduzindo o uso de opções
de transporte motorizado individual
e reduzindo os custos com transporte
coletivo.
3. O termo “caminhabilidade” é
definido por Speck (2013) como
um índice relacionado à facilidade
que o caminhante tem de percorrer
uma distância específica a pé, tanto
para propósitos funcionais quanto
recreacionais. Segundo o autor, para
favorecer as viagens a pé, quatro
condições principais devem ser
satisfeitas: utilidade, segurança,
conforto e atratividade.
4. https://walkyourcity.org/.
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de pessoas que interagem com as sinalizações.
O movimento surgiu de uma observação de Tomasulo de
que as pessoas davam prioridade ao deslocamento feito por
carros por conta de uma percepção equivocada de distância:
em entrevista com moradores de Raleigh, as pessoas justificavam a escolha do automóvel por considerarem seu destino
“muito longe”, sendo que estes destinos, em geral, não ultrapassavam quinze minutos de caminhada.
Figura 1: Intervenção Walk [Your City]

Fonte: weburbanist.com

Walkonomics é um site/aplicativo (Fig. 2) que se propõe e
encontrar o “caminho mais bonito”, e incorpora elementos de
crowdsourcing e dados abertos – combinando as opiniões de
grandes grupos de pessoas e comunidades com dados públicos – para acessar e revisar rotas de caminhada. Além de informações sobre o objetivo do projeto, o site do Walkonomics
disponibiliza de maneira visual as informações geradas pelos
usuários de seu aplicativo. Ao mesmo tempo, o aplicativo (disponível para plataformas iOS e Android) utiliza mais de 600 mil
revisões para informar as condições de caminhabilidade das
ruas de cidades como São Francisco (CA), Nova York, Londres,
Washington, Paris, Glasgow, Toronto, entre outras. O aplicativo disponibiliza oito categorias de avaliação, a saber: segurança, facilidade de travessia, pavimentação/calçada, inclinação,
navegação, medo de crime, inteligente & bonito e divertido &

66

(Re)Desenhando a Cidade

relaxante. E inclui uma funcionalidade chamada “walkhood”,
que indica lugares interessantes para explorar em um tempo
máximo de caminhada de cinco minutos.
Segundo informações fornecidas pela página do aplicativo5,
Figura 2: Interface gráfica do aplicativo Walkonomics

Fonte: walkonomics.com

os dados abertos adicionados a ele incluem questões como a
largura das ruas, níveis de tráfego, estatísticas de crime, estatísticas de acidentes com pedestres, relatórios de limpeza e
até mesmo quantas árvores há em cada rua. Estes dados são
complementados com análises de residentes locais e visitantes
e geram um mapa que indica por cores o índice de caminhabilidade de cada rua, de acordo com a categoria selecionada pelo
usuário (Fig. 3).
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5. http://walkonomics.com/blog/
android-app-press/
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Figura 3: Mapa de caminhabilidade de Londres – categoria “divertido & relaxante”

Fonte: walkonomics.com

López-Ornelas et al. (2014) propõem uma versão similar
para a Cidade do México em que, ao solicitar uma sugestão de
rota de um ponto a outro, o usuário receba três indicações de
caminho: a mais rápida, que é o resultado tradicional dos sistemas de navegação; a mais segura, que identifica, verifica e evita
pontos de recomendação negativa; e a mais agradável, que leva
em conta as recomendações positivas e negativas para definir
a rota.
Outra iniciativa que vem recebendo atenção mundial é o
SIGA Chile (Sistema de Informação Georreferenciada Acessível). O SIGA Chile é um projeto criado e administrado pelo
Laboratorio de Medios da Escuela de Periodismo da Universidad Diego Portales. De forma semelhante ao sistema utilizado pelo Walkonomics, este projeto usa plataformas web e
móveis para para identificar e qualificar quão acessíveis são
os espaços públicos para cidadãos com mobilidade reduzida.
Além de avaliar os lugares, a plataforma permite que os usuários discutam como eles poderiam ser melhorados. Para o
usuário, o acesso ao mapeamento disponibilizado no aplicativo
(disponível para plataformas iOS e Android) e no site possibilita
saber previamente se os espaços são acessíveis e buscar por
lugares específicos ou por categorias de lugares, tais quais museus, restaurantes, hospitais, parques, etc. As informações são
construídas a partir de relatos de experiências e conhecimentos dos usuários, tratando de cinco critérios de acessibilidade:
estacionamento (indica se o lugar ou seus arredores tem esta-
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cionamento para deficientes); entrada (se há presença de rampa ou elevador); interior (se possibilita a livre circulação dentro
do lugar e seus respectivos pavimentos); banheiros (aponta a
existência de banheiros equipados para pessoas com deficiência); serviços de comunicação (indica se o lugar possui indicações em braile ou intérpretes de línguas de sinais). Além disso,
a plataforma permite denunciar qualquer ação ou situação que
atentem contra a construção de uma sociedade inclusiva.
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6. www.waze.com
7. www.tomtom.com
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Quando caminhamos pela cidade, estamos aprendendo
constantemente. As pessoas que andam por ela entendem melhor seu ambiente e estão inseridas em uma dinâmica de interações de natureza e intensidade diferentes daquelas que se
deslocam pela cidade em automóveis particulares. Assim como
as novas TICs criaram novas possibilidades de orientação no
trânsito (a exemplo do surgimento dos dispositivos GPS para
automóveis e, mais tarde, de aplicativos como o Waze6 e TomTom7), é possível observar iniciativas voltadas para o incentivo
e modificação da experiência de caminhar pela cidade, tanto
em termos funcionais quanto de lazer.
As iniciativas acima relatadas partem de fontes distintas. A
primeira, Walk [Your City], pode ser considerada uma ação de
urbanismo tático, no sentido mais radical do termo: uma iniciativa conduzida de forma independente por cidadãos, de maneira bottom-up, cuja atuação traz benefícios reais para a cidade
(LYDON; GARCIA, 2015). Esse tipo de iniciativa, em geral,
está baseado em ferramentas de baixo custo (como as placas
de Tomasulo) e utiliza o ambiente virtual como plataforma para
comunicação e engajamento da comunidade local em ações no
ambiente real.
Nos demais casos apresentados, o Walkonomics e o SIGA
Chile, acontece a atuação de uma equipe executora e gestora
do projeto fazendo a ponte entre informações oficiais e as informações geradas colaborativamente.
Impactos positivos dessas iniciativas podem ser vistas tanto na esfera social quanto em termos de planejamento urbano.
Para o processo de planejamento urbano, o conjunto de informações fornecidas contribui para a etapa de levantamento em
campo, proporcionando um entendimento mais aprofundado
da realidade da cidade e ajudando a identificar as áreas carentes de intervenção, as necessidades e desejos do usuário. Entre os benefícios para a esfera social, está a reaproximação do
indivíduo com o outro. “Por décadas, a dimensão humana tem
sido um tópico do planejamento urbano esquecido e tratado a
esmo”, diz Gehl (2015, p. 3). A valorização do espaço do pedestre parte da ocupação do espaço público. E a ocupação do espaço público reforça a dimensão humana – necessária ao novo
planejamento. As viagens de automóvel criam bolhas de isolamento e distanciamento na vida urbana: o tempo do caminhar
de vários indivíduos no espaço público reforça a potencialidade
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de a cidade tornar-se mais viva e mais segura (GEHL, 2015).
Ao cidadão, nota-se que aplicativos tais quais o Walkonomics ajudam a encontrar a rota mais agradável, mais segura, e
mais confortável, ou mesmo encontrar a rota de acordo com os
interesses ou necessidades individuais para aquele momento
(diversão, rapidez, ...). “O usuário do espaço urbano ao se deslocar, na maioria das vezes, baseia suas decisões em informações estáticas, as quais não refletem o estado real de sistemas
e dinâmicas em sua cidade” (DARODA, 2012, p. 100). O SIGA
Chile, por sua vez, possibilita antecipar caminhos problemáticos (seja por conta de congestionamento ou mesmo de insegurança ao transeunte).
Mas, segundo Mondschein (2010; 2015) ainda não sabemos como a navegação por mapas digitais interativos em dispositivos móveis vai afetar nossa habilidade de formar mapas
cognitivos. O autor sugere que as pessoas que encontram destinos e direções por meio das novas tecnologias de informação
estão mais propensas a ir além das fronteiras de seus mapas
cognitivos – os esquemas mentais que todos temos sobre os
ambientes que nos são familiares. O fato de poder carregar
consigo informação e acessá-las facilmente parece fazer com
que as pessoas se sintam mais seguras para se aventurar por
novos lugares. E isso contribui para dar vitalidade aos espaços
da cidade. No entanto, questiona se conforme ficamos mais
dependentes da realidade aumentada, podemos entrar em
um modo passivo de locomoção e perder nossa capacidade de
orientação dentro do espaço urbano.
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Considerações finais
A maior parte das cidades existem em um estado de constante transição e, quanto maiores, maior sua complexidade e
maior a necessidade de apoiar-se em uma espécie de planejamento cocriativo, alinhado com as necessidades e anseios de
sua comunidade; um urbanismo capaz de reconhecer as enormes mudanças estruturais que estão acontecendo no ambiente humano.
As tecnologias de mídia interferem no processo de desenvolvimento da cidade de pelo menos três formas: no processo projetual da cidade, no desenho da cidade e no desenho da
vida urbana. Esta terceira forma de interferência diz respeito
não tanto à configuração da cidade em si, mas na influência que
certos programas, aplicativos, jogos, etc., na formação dos processos sociais dentro da cidade.
Observa-se a emergência de novas formas de comunicação
bem como de novos ambientes de comunicação, apoiados pela
integração de novas tecnologias de mídia móveis e locativas,
com impactos sobre diferentes aspectos da vida urbana, entre
elas um movimento de retorno ao mais antigo meio de transporte humano. Os smartphones, os aplicativos desenvolvidos
para dispositivos móveis, os territórios híbridos e informacionais, parecem poder fazer com que a caminhada urbana seja
novamente desejada, embora, talvez, ao custo de nossa cognição espacial tradicional.

72

(Re)Desenhando a Cidade

Referências bibliográficas
1.

CHARITOS, Dimitris. Spatialising the internet: new types of hybrd mobile
communication environments and their impacto n spatial design within the urban
contexts. In: Communicating space(s): Proceedings of the 24th eCAADe Conference, 2006, p. 160-167.

2.

COMUNIAN, Roberta. Rethinking the creative city. The role of complexity,
networks and interactions in the urban creative economy. Urban Studies, n.
48, p. 1157-1179, 2011.

3.

DE WAAL, Martjin. The city as interface: how new media are changing the city.
Rotterdam: nai010 publishers, 2014.

4.

GEHL, Jean. Cities for people. Washington: Island Press, 2010.

5.

JACOBS, Jane. Death and life of great american cities. Nova York: Random
House, 1961.

6.

LEMOS, André. Celulares, funções pós-midiáticas, cidade e mobilidade. Revista
Brasileira de Gestão Urbana, v. 2, n. 2, p. 155-166, 2010.

7.

LYDON, Mike; GARCIA, Anthony. Tactical Urbanism. Island Press/Center for
Resource Economics, 2015.

8.

LÓPEZ-ORNELAS, Erick; ABASCAL-MENA, Rocío; ZEPEDA-HERNÁNDEZ,
J. Sergio. A Geo-collaborative Recommendation Tool to Help Urban Mobility.
In: International Conference on Human-Computer Interaction. Springer International Publishing, 2014. p. 466-472.

9.

MONDSCHEIN, Andrew; BLUMENBERG, Evelyn; TAYLOR, Brian. Accessibility
and cognition: the effect of transport mode on spatial knowledge. Urban Studies,
v. 47, n. 4, p. 845-866, 2010.

10.

MONDSCHEIN, Andrew; BLUMENBERG, Evelyn; TAYLOR, Brian. Five-star
transportation: using online activity reviews to examine mode choice to non-work
destinations. Transportation, v. 42, n. 4, p. 707-722, 2015.

11.

NETTO, Vinicius M. Cidade & sociedade: as tramas da prática e seus espaços.
Porto Alegre: Sulina, 2014.

12.

PORTUGALI, Juval. Self-Organization and the City, Springer Series in Synergetics.
Heidelberg: Springer-Verlag, 2000.

13.

SPECK, Jeff. Walkable city: how downtown can save America, one step a time.
São Francisco: North Point Press, 2013.

L aryssa Tarachucky & Maria José Baldessar

73

Geografias da Comunicação na
pesquisa Sul-Mato-Grossense:
fronteiras, territórios e
perspectivas

Geography of Comunication in Sul-Mato-Grossense Research:
frontiers, territories and perspectives
Daniela Cristiane Ota
(daniela.ota@ufms.br)

Pós-doutora pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/
USP) e professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Lairtes Chaves Rodrigues Filho
(lairtesc@gmail.com)

Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

75

Pensar as relações sociais e o espaço

1. Les formes elémentaires de lavie
religieuse
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O real ganho da valorização do espaço nos estudos sociais
trata de uma mudança que ao leitor desatento pode parecer
mínima. Se pensarmos que na visão histórica e no seu cerne filosófico o homem sempre perguntou-se “Onde estamos e para
onde vamos”, referindo-se ao presente e ao futuro, com a preocupação maior direcionada ao tempo e aquilo que se poderia
esperar do vindouro, na sociedade da informação e nas rápidas
transformações tecnológicas com a noção e necessidade do
imediatismo, por exemplo, as possíveis respostas ganham um
teor mais espacial que temporal.
“Onde estamos” exime-se na crítica e na reflexão sobre as
ambiguidades do global-local, das realidades políticas, sociais e
econômicas de cada país ou continentes, ou ainda numa visão
mais próxima, de cada cidade, bairro, rua e quarteirão.
Se a inquietude do tempo que ainda não existe ou do que
existiu é fator real, a preocupação com as transformações do
espaço próximo ou sobre como os efeitos de ações no espaço
distante sobre o “aqui” é gritante. Tudo está ligado. Os territórios não são apenas demarcados por acordos políticos. Eles são
editados pelas relações sociais, mediadas ou não, pela tecnologia e pela informação globalizada.
Na obra de sociólogos clássicos encontramos as primeiras
preocupações sobre o espaço. Em Durkheim1 temos a questão
do espaço, definido, à semelhança do tempo, como uma categoria de entendimento, onde ambos são produtos do pensamento coletivo. Por ser coletivo, entendemos que a representação espacial se relaciona a uma coordenação da experiência
sensível, como forma de ordenar o heterogêneo. A preocupação com a representação e produção coletiva do espaço traz à
tona elementos de uma morfologia social.
O espaço é suporte de memórias. Outro clássico que nos
permite refletir sobre o alcance das relações sociais no espaço é Maurice Halbwachs (1990), que em “A Memória Coletiva”
estabelece noções fundamentais para pensar a experiência
sensível no lugar. “Logo que o grupo é inserido numa parte
do espaço, transforma-a à sua imagem, mas ao mesmo tempo
submete-se e adapta-se a coisas materiais que lhe resistem.
p.132)” e complementa, “Assim, não há memória coletiva que
não se desenvolva num quadro espacial. Ora, o espaço é uma
realidade que dura: as nossas impressões afastam-se umas às
outras, nada fica no nosso espírito e não compreenderíamos
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que pudéssemos rever o passado se ele não se conservasse
com efeito pelo meio material que o envolve” (p. 146).
Filomena Silvano (2000) traduz a ideia de Halbwachs
(idem), ao afirmar que o autor defende que “este é o suporte
ideal para as nossas memórias, tanto individuais como coletivas. A organização material do espaço aparece assim como
uma espécie de garantia da manutenção e da transmissão de
memória do grupo. Primeiro porque o grupo “molda” o espaço, ao mesmo tempo que se deixa “moldar” por ele. Segundo,
porque o espaço fixa as características do grupo”. A autora,
defende a existência de uma antropologia do espaço, de uma
forma específica de ver a cultura e a organização social a partir
da organização do espaço.
Temos Henri Lefebvre (2000) que inova na tentativa, justamente, de deslocar o centro do saber das ciências sociais do
tempo para o espaço, com uma concepção diferente, não fragmentada, com a primeira ideia (depois desenvolvida por geógrafos como David Harley ou ainda Milton Santos) de produção do espaço. Sobre a ideia de Lefebvre, Silvano (2010, p.46)
destaca: “observar o espaço significa observar as práticas sociais que o constituem”.
O trabalho do geógrafo sustenta-se sobre três conceitoschave: a) prática social, que engloba a produção e a reprodução dos lugares de cada formação social, b) representação
do espaço, ligadas às relações de produção e a implicação de
conhecimentos e códigos específicos, visto que conceber o
espaço pressupõe representá-lo a partir de um determinado
sistema de signos2 , e c) espaços de representação, associados
ao quotidiano, ao vivido, sob o qual o espaço é vivido antes de
ser percepcionado. Esta mudança de percepção da realidade
é discutida constantemente por cientistas sociais que tentam
trazer para as realidades locais, os efeitos comportamentais e
de organização mais nítidos do fenômeno. O latino-americano
Jesus Martín-Barbero (2004) faz um breve panorama sobre o
conflito constante nas ciências sociais no estudo das relações
espaço/tempo.
De um lado temos Michel Foucault (1987) em Vigiar e Punir, colocando o espaço como multiplicado panóptico, lugar
de vigilância, da disciplina e do castigo. Foucault centra-se no
espaço contemporâneo que segundo ele, é um espaço de colocação (emplacement), definido pelas relações de “vizinhança” entre elementos. “As diferentes lógicas de colocação dão
formas a emplacements diversos (lugares de passagem – ruas,
comboios, lugares de passagem provisória – cinema, praia, ou
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2. Sobre isto, Filomena Silvano (2010)
afirma “É nesse sentido que o autor [...]
vai desmontar as condições de produção
do território contemporâneo e acusar o
urbanismo – dependente de uma forma
específica de representar o espaço, que
surge associada a um modo de produção
(sociedade) também específico – de
homogeneizar o território e de,
consequentemente, destruir as
especificidades locais, dependentes de
outras formas de representar o espaço e
de outras formas de o produzir” (p. 49)
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os lugares de repouso – casa, quarto). Toda essa conceituação
avança sobre as chamadas utopias (espaços imaginários, sem
lugar real) e heterotopias (espaços fora de todos os lugares,
que no entanto são localizáveis).
Do outro temos Michel de Certeau (1994) em A Invenção
do Cotidiano, que oferece uma concepção ativa do espaço,
como algo praticado (entrecruzamento de vetores de direção
e velocidade, algo produzido. Este último autor ainda faz sua
sepação conceitual entre espaço e lugar. Lugar seria o equivalente da palavra, no âmbito de apropriação, de práticas já do
habitar e do transitar. (MARTÍN-BARBERO, 2004. p. 265).
Foucault (2012, p. 250) ainda explora em Microfísica do
Poder os aspectos autoritários e militaristas da geografia. Para
ele, território é aquilo que é controlado por algum tipo de poder. “É sem dúvida uma noção geográfica mas é antes de tudo
uma noção júridico-política”.
O conhecimento, o saber e neste aspecto, as informações
em fluxo, nos permite compreender as estruturas de poder na
organização dos espaços. Conforme afirma Foucault, “desde o
momento em que se pode analisar o saber em termos de região, de domínio, de implantação, de deslocamento, de transferência, pode-se aprender o processo pelo qual o saber funciona como um poder e reproduz os seus efeitos”.
Voltando à ideia de heterotopia, entendemos em Foucault
que apesar da universalidade, cada sociedade manifesta determinados tipos de heterotopias. As primitivas possuem heterotopias de crise (lugares reservados em relação à sociedade
em situação de crise: adolescentes, mulheres menstruadas,
mulheres em parto, idosos). Aos poucos estas são substituídas
por heterotopias de desvio (lugares reservados a sujeitos com
comportamento fora das normas: hospitais psiquiátricos, prisões, asilos).
Consideramos como elemento importante desta perspectiva o conceito de lugares de memória. Nas palavras de Martín-Barbero (Op. Cit. p. 269), “cada região, cada localidade,
cada grupo étnico ou racial reclama o direito à sua memória. [...]
Pondo em cena uma representação fragmentada da unidade
territorial do nacional, os lugares de memória celebram paradoxalmente o fim da novela nacional”.
A construção de uma releitura da sociedade considerando
os efeitos da produção, reprodução e representação do espaço alcançam preocupações de todos os campos de pesquisa,
sobremaneira da antropologia, ou mais, da antropologia social.
Evans-Pritchard (1972), traz para a antropologia social a
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necessidade da visão integral da comunidade para a identificação e estudo das estruturas sociais, na qual destaca, por exemplo a importância das sociedades primitivas para os antropólogos, na qual é possível, em uma análise menos complexo da
necessária para a mesma etnografia no espaço urbano, de uma
ecologia social, sob a qual a antropologia social.
Tenta revelar as formas ou padrões estruturais que
existem por detrás da complexidade e aparente confusão das realidades da sociedade que estuda. E chega
a este objetivo procurando fazer abstrações a partir
do comportamento social e relacionando-as entre
si de tal modo que a vida social possa ser apercebida
como um conjunto de partes inter-relacionadas, como
um todo” (EVANS-PRITCHARD, 1972. p. 119)

Evans-Pritchard (1978), em Os Nuer, trabalha a etnografia
de maneira complexa para entender toda a composição e estruturas das instituições políticas e sociais da etnia, incluindo
pioneiramente a relação fundamental entre o comportamento da tribo e as relações com o espaço e a dimensão ecológica
pessoa-ambiente. Ele destaca as necessidades “urbanísticas”
da tribo para resistir as chuvas e inundações, bem como a migração em períodos iguais conforme a realidade climática.
Temos o objeto central – Influências das relações ecológicas sobre as instituições. Na etnografia dos Nuer, o espaço
é compreendido nas relações e nas distâncias entre pessoas,
grupos, etc, e influi diretamente sobre o pertencimento e a
identificação dos sujeitos, no que o autor chama de sentimento
tribal – orgulho da regionalidade, e depreciação jocosa de outras tribos e regiões.
Para se compreender a força da relação ecológica e do vínculo do sujeito tribal com sua terra, seu território, Evans-Pritchard (Idem) relata um elemento cultural curioso: Homens que
pretendem deixar a tribo onde nasceram carregam consigo ou
pouco da terra de sua região natal e a bebem numa solução de
água, acrescentando a cada dose, uma porção maior da terra
de sua nova região, como forma de romper os laços místicos
com a antiga e construir laços místicos com a nova. Esse vínculo ou laço místico é o que o chamado cieng, ou como precisa
Evans-Pritchard (Idem), o home, de alguém. Como ainda explicita Silvano (2010, p.44):
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a pertença e, consequentemente, a não pertença são
estruturalmente relativas. Nesse sentido, o sistema
político nuer configura-se como um sistema que vive
do equilíbrio entre duas tendências opostas: a de sisão, e consequentemente de segmentação, e a de
fusão, e consequentemente de combinação. A configuração estrutural do espaço segue, logicamente, a
mesma tendência.

Na sociedade da informação, multifacetada nas tramas e
redes da globalização, temos tribos locais que ocupam espaços
rurais, urbanos, imaginários, tecnológicos e tantos outros, unindo-se vez ou outra como uma única Aldeia Global, segundo as
contribuições do canadense Marshall McLuhan (2005). E qual
seria a ecologia dessa(s) nossa(s) tribo(s)? Como o espaço se
manifesta e influencia os comportamentos e as estruturas das
instituições? Como esses sujeitos tecnológicos globalizados,
regionalizados, multiconectados se organizam? Se seguirmos a
mesma constituição ideológica de media ecology3 McLuhan
(Idem) podemos imaginar alguns caminhos e elementos que
permitem reflexões: Se somos tribos modernas, comunidades,
nossa organização se estabelece pelas estruturas de comunicação. Os media, as TIC, as redes... eis o nosso tambor tribal4.

3. Sobre Media Ecology, Neil Postman,
define como conceito na página da
Media Ecology Association (http://www.
media-ecology.org).
4. Uma releitura possível sobre o tambor
tribal pode ser aplicada a todos os media
que convergem com as tecnologias
de informação e comunicação. Se o
rádio era o tambor tribal na primeira
reflexão sobre a eletricidade nas
relações comunicação-sujeitosociedade; na era das redes digitais
todos os media são tambores portáteis,
móveis e conectados. O rádio, como
afirma McLuhan (2005), é o meio de
comunicação que remete às nossas
origens tribais, orais. Cabe refletir ao
que remetemos no contato com os
tambores versão mobile.
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A comunicação compreendida no espaço-tempo
Jesus Martín-Barbero (2004) afirma que, hoje, a comunicação se apresenta configurada em três dimensões primordiais: o
espaço do mundo, o território da cidade e o tempo dos jovens.
“Espaço-mundo, pois a globalização não se deixa pensar como
mera extensão qualitativa ou quantitativa dos estados nacionais, fazendo-nos passar do internacional (política) e do transnacional (empresa) ao mundial (tecnoeconomia)”.
Território-cidade pois nele se configuram novos cenários de comunicação dos quais emerge um sensorium
novo, cujos dispositivos-chave são a fragmentação –
não só dos relatos mas da experiência, da desagregação social - e o fluxo: o ininterrupto fluxo das imagens
na multiplicidade das telas – de trabalho e ócio – entrelaçadas. E onde esse sensorium se faz social e culturalmente visível hoje é no entretempo dos jovens,
cujas enormes dificuldades de conversa com as outras
gerações aponta para tudo o que na mudança geracional há de mutação cultural. (MARTÍN- BARBERO,
2004. p.37)

Compreende de fato, a existência de um tecido de um novo
tipo de espaço reticulado que transforma e ativa os sentidos
do comunicar.
Jansson (2005) estabelece de maneira prática e sistêmica,
o viés pelo qual comunicação e geografia se conectam na compreensão dos fenômenos e relações sociais: nos processos de
representação, mediação. Consonante com Martín-Barbero
(Op. Cit.), ele percebe esse mesmo tecido, que em seu trabalho
chamará texture.
A ligação entre a geografia e comunicação reside no
facto de que (a) todas as formas de representação
ocorrer no espaço, e que (b) todos os espaços são
produzidos por meio de representação. Em outras palavras, as teorias da produção do espaço devem também, até certo ponto, serem entendidas como teorias
de comunicação/mediação. Mapas, desenhos arquitetônicos, bem como o ambiente construído, são instâncias de mediação entre a experiência espacial, visões e
materiais (pré) condições - embora raramente definido como tal, nem muito frequentemente incluídos nos
meios de comunicação e estudos de comunicação5.
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5. No original em inglês: “The linkage
between geography and communication
lies in the fact that (a) all forms of
representation occur in space, and that
(b) all spaces are produced through
representation. In other words, theories
of spatial production must also to a
certain extent be understood as theories
of communication/mediation. Maps,
architectural drawings, as well as the
built environment, are instances of
mediation between spatial experience,
visions and material (pre)conditions
– though rarely defined as such, nor
very often included in media and
communication studies.”
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O autor propõe que as geografias da comunicação sejam
compreendidas a partir de texturas, mediadas pela significação
e estrutura das práticas espaciais e comunicativas. Estas são
observáveis e “formam uma parte essencial do mundo da vida
intersubjetiva, conhecida e controlável através da experiência
social. [...]. Conhecimento estrutural é um pré-requisito para as
ações (inter) em várias regiões do espaço” (JANSSON, 2005).
A análise da textura bem como a geografia da comunicação
como campo não pertence exclusivamente aos estudos de comunicação. Em vez disso, tem seu fundamento na teoria social
e cultural. Jansson ainda questiona: “Em que sentido o conceito
de textura contribui para a geografia da comunicação?”, estabelecendo em continuidade como fundamento um ponto duplo no qual “(1) As análises de textura abordam a comunicação
como produção espacial, e lidam com uma questão dialética:
Como é que a comunicação produz espaço, e como o espaço
produz comunicação? (2) As análises de textura constituem um
campo acadêmico emergente, que pode ser chamado geografia da comunicação6 ”.
De fato, as construções e os tecidos que moldam a trama
da experiência e sentida se emolduram no espaço como o próprio momento vivido. O espaço como elemento comunicativo
(produtor/promotor de comunicação) é centro na compreensão das relações porque determina a ambiguidade encontro/
desencontro. Dialética essa que é explorada e substituída com
o advento e desenvolvimento do espaço urbano que cada vez
mais torna-se lugar de passagem e não de estadia (pelo modo
de produção e os objetivos político-econômicos nele criados).
Essa relação de mídia, cidade e experiência vivida na memória
é observada por Nestor Garcia Canclini (2002):
6. Do original em inglês: “Then, in what
sense does texture contribute to the
geography of communication? My point
here is twofold: (1) Textural analyses
approach communication as spatial
production, and deal with a dialectic
question: How does communication
produce space, and how does space
produce communication? (2) Textural
analyses constitute an emerging
academic field, which might be called the
geography of communication.”
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Mesmo onde não foram destruídos os centros históricos, as praças, os lugares que mantinham viva a memória e permitiam o encontro das pessoas, sua força
diminui frente à remodelação dos imaginários operada pelos meios de comunicação. [...] No tumulto heterogêneo e disperso de signos de identificação e referência, os meios não propõem tanto uma nova ordem,
mas sim oferecem um espetáculo reconfortante. Mais
do que estabelecer novos lugares de pertencimento
e de identificação de raízes, o importante para as mídias é oferecer certa intensidade de experiências. Em
vez de oferecer informações que orientem o indivíduo
na crescente complexidade de interações e conflitos
urbanos, os meios de comunicação ajudam a imaginar
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uma sociabilidade que relaciona as comunidades virtuais de consumidores midiáticos: os jovens com outros jovens; as mulheres com suas iguais; [...] As comunidades organizadas pela mídia substituiriam então os
encontros nas praças, os estádios ou os salões de baile
pelos não-lugares das redes audiovisuais.

Para Rodrigues Filho (2013) a memória coletiva neste a
oralidade são elementos de identidade cultural das cidades no
espaço-tempo. “A identidade cultural está intimamente ligada à
memória social, na qual o espaço midiático é agente de encontros e experiências mediadas, principalmente na construção informativa e nos valores transmitidos pelo produto audiovisual,
na representação das comunidades locais”.
Ou ainda como afirma o professor ElHajji (2011):
A identidade étnica ou cultural do grupo parece condicionada a certa aderência de sua memória coletiva
ao espaço (território ou lugar); sem o qual a sua marca
subjetiva corre o risco de se diluir no continuum temporal, desprovido de referenciais perenes e imitáveis.
Nossos processos mnemônicos seriam acionados e
desencadeados por signos espaciais externos que
transformam gestos anódinos em atos simbólicos
passíveis de reconstituir a experiência ritualística
existencial do grupo de origem, enriquecê-la e religar
(não é mais preciso lembrar que, etimologicamente, a
religião é um modo de religar - religare) as gerações
presentes e futuras às antepassadas.

Temos no âmbito da compreensão espaço-comunicação
elementos diretos sobre a vida em sociedade e seu desenvolvimento nos mais diferentes lugares, bem como as manifestações e representações sociais, culturais e midiáticas produtoras e reprodutoras dos espaços. Compreendemos conflitos
de exclusão e inclusão, perfis, conflitos ideológicos, étnicos, de
grupos. Estabelecemos a ideia direta do sentimento de pertencimento com a regionalidade e a relação com a globalidade
nos fluxos de informação, adutores da memória coletiva e de
maneira geral, dos vínculos sensíveis com a terra, sua história,
tradição e rituais simbólicos. Segundo Sônia Virgínia Moreira
(2013), “as geografias da comunicação tratam desse contexto:
privilegiam o espaço (e, nele, os fluxos informativos e as mediações tecnológicas) como campo de observação das interações
reais e simbólicas entre pessoas e pessoas, entre pessoas e in-
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dústrias, entre pessoas e Estados, entre pessoas e ambientes”.
Pela ótica das geografias da comunicação tratamos de perfis e de construções sociais e midiáticas sobre como as relações
de sujeitos se implicam e se sobrepõem nos modos de produção, nos fluxos de informação e nos cieng (usando o mesmo
conceito de Evans-Pritchard sobre os Nuer) de cada região micro ou macrossociológica.
A regionalidade, nesse sentido, não implica necessariamente na identificação com um espaço delimitado por territórios,
mas pela comunidade, pelo pertencimento, pela sintonia dos
sujeitos em um determinado sensorium. Exemplos conhecidos disso são as regiões midiáticas que podem estar militadas
a bairros ou a conglomerados de cidades, ou ainda das fronteiras, cujo espaço da comunidade transcende os limites entre
territórios nacionais.
Se considerarmos cartografias de mídia, para identificação
de estruturas e significantes nas relações sociais, poderíamos
afirmar que, comumente, uma análise de textura ou de contextos dos media deve partir do campo:
1. Estrutural, considerando que a mídia e os sistemas e
subsistemas midiáticos compõem uma instituição política e social, relacionada diretamente à organização social
e à experiência do estar e sentir juntos.
2. Político, considerando que a existência de mídias no sistema de radiodifusão é regulado pelo Executivo Federal
em outorga de serviços e sinal, respeitando um sistema
normativo e jurídico específico.
3. Econômico, considerando que a organização midiática
sobrevive pela lógica de mercado, seja por publicidade
paga e outras interferências financeiras empresariais e
institucionais; ou por subvenção orçamentária própria
no caso de associações e comunidades (onde se leva em
conta a forma de arrecadação para manutenção) ou de
veiculação de publicidades institucionais e repasse financeiro como no caso das emissoras estatais.
4. Social, considerando a forma como as relações e valores
se modificam ou mantém com determinada influência
midiática, ou ainda pelos efeitos decorrentes dos fluxos
informacionais, ou ainda pela instituição da cultura à
domicílio como compensação pela mídia da ausência e
minimização dos espaços de convivência.
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Cartografias midiáticas sul-mato-grossenses
Mapeando as mídias do estado
O projeto Portal de Mídia, coordenado pelo prof. Mário
Fernandes, tem realizado um trabalho diferenciado no entendimento de quem são os media de todo Mato Grosso do Sul. O
pesquisador mapeia emissoras de rádio e de televisão, jornais
impressos e sites jornalísticos (ou informativos) em todos os 79
municípios do Estado.
No levantamento foi identificada a presença de 75 jornais
impressos distribuídos em 33 de 79 municípios do estado, o
que corresponde a 41,7%. Já as facilidades que as plataformas
digitais possibilitam ao universo de leitores, bem como o custo
inferior de manutenção do portal e produção da informação
para os empresários do setor, resultam num maior número de
sites de notícias no estado em relação aos outros meios. Atualmente, são 322 sites de informação situados em 67 cidades
sul-mato-grossenses, o que corresponde a 84,8% de um total
de 79. (PORTAL DE MÍDIA, 2017).
Com relação as emissoras de televisão, ao todo, são 11 canais com concessão para operar em Mato Grosso do Sul nos
cincos maiores municípios do estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. Já o rádio apresenta
potencialidades que o faz ser um meio de comunicação com
abrangência considerável nos municípios. O meio está presente em 76 dos 79 municípios do estado, ou seja, praticamente
96% do território, sendo, portanto, o mais abrangente. Mesmo
não havendo emissoras constituídas em todos os municípios,
a cobertura do rádio deve, inegavelmente, chegar a 100% dos
ouvintes.
Mapeando as mídias da fronteira
Daniela Ota (2011) e Lairtes Chaves Rodrigues Filho
(2014) trabalham com as questões ligadas à mídia radiofônica
na fronteira Brasil-Paraguai e Brasil-Bolívia. Mato Grosso do
Sul é um Estado com 79 municípios e com 730,8 quilômetros
de fronteira seca direta com países com o Paraguai e a Bolívia.
As pesquisas desenvolvidas têm como objetivo analisar os conteúdos jornalísticos das rádios e verificar se o meio, que atua
como instrumento de divulgação, representa de forma simbólica a cultura e a identidade das comunidades fronteiriças.
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O mapeamento dos veículos radiofônicos segundo Ota
(2011) conta com 23 emissoras de rádio distribuídas em oito
municípios (Antônio João, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Mundo Novo, Paranhos e Ponta Porã) da fronteira sul-mato-grossense.
Mapeando os jornalistas da fronteira
Ainda trabalhando sob o signo da fronteira, o Prof. Marcelo
Vicente Cancio Soares desenvolveu com seu grupo de pesquisa as especificidades do jornalismo na fronteira Brasil-Paraguai. O estudo identificou jornalistas nas cidades de Mundo
Novo, Japorã, Paranhos, Sete Quedas, Aral Moreira, Bela
Vista, Ponta Porã e Porto Murtinho, no lado brasileiro e Salto
Del Guayrá, Ype Jhu, Pindoty Porã, Pedro Juan Caballero, Carmelo Peralta e Bella Vista Norte, no lado paraguaio. Ao todo o
trabalho identificou 63 jornalistas em 15 cidades, atuando em
43 empresas diferentes. Todo o material é disponibilizado em:
jornalismonafronteira.ufms.br.
Identificou-se que a maior partes dos profissionais que
trabalham na fronteira com o Paraguai tem mais de 45 anos
(31,7%), e em segundo lugar de idade entre 36 e 45 (28,5%).
Quase 81% dos profissionais são do sexo masculino. Cerca de
61% dos profissionais são bi ou trilíngues (português, espanhol
e guarani), produzindo matérias nos respectivos idiomas para
os dois países. Cerca de 50% trabalham em rádio e 22% em
jornais impressos.
Mapeando lugares de memória no interior
Lairtes Chaves, Ruth Vianna e Daniela Ota desenvolveram
trabalhos de identificação e mapeamento de cinemas no interior do Estado, mais precisamente na região da Serra da Bodoquena, formada pelos municípios de Jardim, Guia Lopes da
Laguna, Bonito, Caracol e Bodoquena, vista sua importância
histórica para o estado, na ocasião da Retirada da Laguna no
século XIX e, a convalidação das diversas etnias e minorias presentes na região. Foram encontradas quatro salas de cinema
na região– duas em Jardim, uma em Guia Lopes da Laguna e
uma em Bonito. Das quatro o cinema de maior destaque foi o
CineJardim, no primeiro município
Durante o trabalho, evidenciou-se a ausência de qualquer
registro acerca da presença dos próprios cinemas nas cidades.
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Algumas plantas e escrituras de terreno da década de 70 surgiram como registros materiais únicos. A matéria prima e objeto
principal do estudo estabeleceram-se então apenas pelo uso
do relato acerca da história das cidades, dos cinemas e depois,
dos cinejornais enfim. Em Guia Lopes da Laguna encontraramse relatos e registro de planta de um cinema, desativado no começo dos anos 90. Em Bonito relata-se a presença de um cinema entre 1980 e 1986. Bodoquena não teve cinemas ou salas
de exibição. Jardim teve dois cinemas, um iniciado na década
de 60, logo após a fundação da cidade, destruído por ordem
do comando militar em 1989 (o CineJardim) e, outro comercial,
falido pela falta de público e período desconhecido.
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Considerações finais
A pluralidade das paisagens e a diversidade cultural e ecológica dos espaços em Mato Grosso do Sul têm gerado curiosidade dos pesquisadores em comunicação para as relações sociais
em interface com as construções e representações midiáticas.
Evidente que o próprio aspecto geográfico é responsável por
essa atenção especial dada aos aspectos espaciais (a fronteira
com Paraguai e Bolívia como elemento integrante da cultura
do Estado, a mescla dos costumes e crenças pelos fluxos migratórios no âmbito da proximidade dos territórios; a presença
acentuante do Pantanal e do Aqüífero Guarani que alteram e
produzem discursos ambientais impondo questões jurídicas e
culturais sob os modos de produção e o consumo – inclusive
cultural).
Aos poucos como já é tendência dos estudos sociais, o paradigma do espaço no Estado ganha força pelas relações ecológicas diferenciadas em cada região (no Pantanal a vida se altera
pela cheia do Rio Paraguai, nas cidades rurais pela sazonalidade das chuvas, nas cidades maiores pelos problemas relacionados à chuva e as doenças de estação). Não seria enganoso se
entendermos que uma etnografia sul-mato-grossense tivesse
elementos igualmente representativos aos dos Nuer, descritos
com propriedade única por Evans- Pritchard (1978).
Como perspectiva, entendemos que ainda cabe o desafio
de análises mais tenras sobre o espaço urbano em sua complexidade polifônica, urbanística, legalista e limitadora. As formas
expressivas e os espaços de expressão precisam ainda ser pensados tanto nos emplacements, como diria Foucault, quanto
das utopias e heterotopias e heterocromias. Os espaços de
encontro precisam ser estudados bem como sua crescente
desvalorização em favorecimento das relações mediadas pelas
tecnologias de comunicação e informação, da mesma forma
quanto aos lugares de memória e troca cultural pelo entretenimento à domicílio pelos meios de comunicação.
Ainda é necessário estabelecer, e aí cabe o desafio para
próximas pesquisas, explorar os conflitos de territórios e a estruturação das instituições e seus espaços no âmbito do simbólico, do sensível e, principalmente, da opinião pública. A disputa
espacial sobre a opinião pública e os desejos dos sujeitos nos
territórios microrregiões dentro do espaço urbano precisam
ser socialmente cartografados e relacionados às crises pósmodernas que atingem todas as instituições (da representação
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política até a própria mídia, que mesmo na demanda regional
é faltosa e não supre as necessidades e desejos de sua própria
audiência).
As novas formas de pensar as sociedades e as comunidades
pelas formas de (re)produzir seu espaço e sua comunicação é
imbricada de novos modos de construção das identidades e
cidadanias e, compreender como os processos de informação
e consumo cultural se constituem nessa dinâmica tão rápida e
viva quanto o espaço urbano é obrigatória.
Se não conseguirmos refletir sobre as novas socialidades,
os cieng urbanos, o enraizamento e dezenraizamento em fluxo
global, a recente (ou nem tão recente) busca por novos lugares
de memória culturalmente significativos para os processos de
identificação e pertencimento dos sujeitos, ficaremos reféns
das fissuras e da desordem de experiências que o caos da cidade oferece em seu veio, na obrigatoriedade de sua mobilidade
e artificial liberdade. Esse novo sensorium é o campo que desafia o pesquisador nas geografias da comunicação. Os novos
modos de estar e sentir juntos que estão se (re)produzindo socialmente.
Como afirma Martín-Barbero (2004, p.276) “é enquanto
narrativa que a cidade nos dá o que pensar”.
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Aspectos Iniciais
Estudar a participação da televisão brasileira em regiões
de fronteira foi uma escolha que fizemos com a colaboração
das mediações culturais com as quais estivemos em contato
ao longo de nossa vida. O tema representa complexidades e
heterogeneidades que aprendemos a reconhecer em contextos
diversos e que foram incorporadas durante a construção de
nossa própria visão de mundo. Vivemos por seis anos na cidade
de Uruguaiana, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Quando
os fatores econômicos não facilitavam o cotidiano e oportuno intercâmbio comercial com a cidade argentina de Paso de
los Libres, a nossa família – tal como tantas outras da região
fronteiriça – se deslocava para fazer compras até a fronteira
uruguaio-brasileira (Rivera-Santana do Livramento) e, por vezes, até a fronteira paraguaio-brasileira (Ciudad del Este-Foz
do Iguaçu).
Entramos em contato com as obras de teóricos contemporâneos da Comunicação – dos Estudos Culturais Britânicos e
Latinos, tais como Stuart Hall e Jesus Martín-Barbero. A partir
dessas leituras, aprendemos a atribuir sentido para a diversidade cultural registrada em nossas memórias e decidimos estudar a participação dos meios de comunicação de massa, tal
como a televisão, no contexto fronteiriço. Então, revisitamos a
fronteira entre o Brasil e a Argentina e realizamos as pesquisas
“Gaúchos e gauchos: um pampa, duas nações” e “Comunicação
e Cultura: Sementes híbridas em campos cercados na fronteira
Brasil-Argentina”, a primeira, uma monografia com ênfase no
telejornalismo e, a segunda, uma dissertação com ênfase na
ficção televisiva.
As pesquisas que realizamos nos estimularam a aprofundar
os nossos estudos porque geraram novas inquietações. Então,
retornamos à divisa entre o Brasil e a Argentina e, curiosos em
relação ao que poderíamos aprender sobre a participação da
televisão brasileira em outras regiões fronteiriças com as quais
estivemos em contato, revisitamos também as fronteiras do
Brasil com o Uruguai e com o Paraguai. No esforço de compreender os processos de comunicação existentes nas fronteiras,
plasmados em meio a processos culturais e sociais mais abrangentes, seguimos a mesma orientação teórico-metodológica
dos Estudos Culturais Britânicos e Latinos, enriquecida pelo
nosso envolvimento com o ensino de Antropologia Cultural.
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Atentando para isso, desenvolvemos a tese de doutorado
“A Televisão Brasileira nas Fronteiras do Brasil com o Paraguai,
a Argentina e o Uruguai – Um estudo sobre como as Representações Televisivas participam da articulação das Identidades
Culturais no cotidiano fronteiriço”, incorporando as colaborações convergentes das perspectivas trazidas pelos Estudos
Culturais e pela Antropologia, acerca do objeto da Comunicação. O objetivo geral desta pesquisa, que apresentamos em
linhas gerais no presente artigo, foi aprender sobre o modo
como a televisão brasileira participa da articulação das identidades culturais no cotidiano fronteiriço, estudando os casos de
Ciudad del Este (Paraguai)-Foz do Iguaçu (Brasil), Paso de los
Libres (Argentina)-Uruguaiana (Brasil) e Rivera (Uruguai)-Santana do Livramento (Brasil).
Compartilhamos aqui parte de nossa estratégia teóricometodológica e das representações televisivas que circulam
no imaginário social de argentinos, brasileiros, paraguaios e
uruguaios. Representações estas que suscitaram negociações
de sentido, incorporação e resistência por parte dos entrevistados. Representações televisivas que a própria amostra destacou como relevantes nas relações interculturais que experimenta cotidianamente nas regiões de fronteira.
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Pesquisa na Área de Comunicação em Contextos
Interculturais
Desde a concretização das primeiras pesquisas em regiões
de fronteira, percebemos que durante a realização do trabalho de campo nos víamos acompanhados pelas leituras de Geertz (1978) e Lévi-Strauss (1970), entre outros antropólogos,
observando os processos de comunicação a partir de uma
perspectiva antropológica. Essa perspectiva foi fundamental
para “situar-nos” (GEERTZ, 1978) nesses contextos específicos, a fim de identificar as estruturas de significado em curso
e suas bases sociais de importância por meio de uma “descrição densa” (GEERTZ, 1978). Do mesmo modo como a noção
de “interpretação das culturas” de Geertz (1978) nos iluminou,
também a teoria de Lévi-Strauss (1970) sobre “a colaboração
das culturas” teimou em se fazer presente ao longo do trabalho
de campo.
Compreendemos que a proposta contemporânea de Jesus
Martín-Barbero – para estudar o objeto da comunicação por
meio das “mediações culturais” (MARTÍN-BARBERO, 2001),
atentando para o fato de que a realidade e os processos de
recepção são multimediados –, bem como, a abordagem contemporânea de Stuart Hall – sobre o estudo das “identidades
culturais” (HALL, 1999), atentando para a pluralidade e mobilidade das identidades culturais que integram a subjetividade
do indivíduo na contemporaneidade – são convergentes com a
perspectiva antropológica (GEERTZ, 1978). Uma vez que ambas consideram o universo simbólico indissociável da prática
social, operando no sentido de dissolver a separação dessas
instâncias para focalizar sua inter-relação dinâmica.
Entendemos que essas duas perspectivas conseguem eximir-se de elaborar explicações deterministas ou reducionistas
para os fenômenos que estudam, isso porque atentam para as
situações vividas no cotidiano, em contextos específicos, e consideram a relevância dos diversos aspectos da vida social que
atuam simultaneamente, de modo convergente ou concorrente, nos processos de produção e abstração de sentidos. Elas
não reduzem, portanto, os intrincados interesses e conflitos
de diferentes grupos ou categorias sociais, ou mesmo a participação da televisão dentro desses contextos, a uma explicação
unívoca, seja ela econômica, política ou de outra natureza, mas
incorporam todos esses aspectos à análise, na medida em que
são relevantes para compreender o objeto de estudo.
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Com a colaboração da Antropologia Cultural e dos Estudos
Culturais Britânicos e Latino-Americanos, entendemos que
é na interação com o meio natural e social que aprendemos a
atribuir sentidos para as coisas do mundo tangível e intangível,
e com isso podemos intervir e participar de todas as esferas
da vida. Compreendemos que o homo sapiens vem ao mundo
com capacidade de produção e abstração simbólica, mas é no
convívio social e na imersão cultural que aprendemos a compreender e elaborar significados. O nosso aprendizado se dá
na totalidade do que é humano: educamo-nos formalmente e
informalmente. O olfato, a audição, o tato, o paladar e a visão
são nossas primeiras formas de interação com o mundo. E por
causa de nossa capacidade mental genuína, fruto da interação
entre natureza e cultura, atribuímos sentido a tudo que toca
esses meios de interação social, bem como aprendemos a tocar os outros produzindo significados.
Na jornada da humanidade sobre a terra há uma urgência
por comunicação, por estabelecer trocas simbólicas, por compreender, fazer-se compreender e assim intervir na realidade
em que estamos inseridos. Entendemos que é daí que surge
nosso esforço ancestral para desenvolver a fala, a oralidade. É
essa urgência – somada a outras, próprias de cada tempo histórico –, a razão para o desenvolvimento da escrita e de tecnologias que são incorporadas pelo ser humano em seus processos
de comunicação.
Para um ser cultural como o homo sapiens sapiens, as trocas simbólicas cotidianas realizadas por meio da linguagem verbal e não verbal são responsáveis pelos processos de elaboração das identidades que se desenvolvem, por exemplo, com a
construção coletiva da memória. Por isso, entendemos que ao
estudar os processos de comunicação, envolvendo tecnologias
ou não, é preciso observar sua participação no cotidiano e no
tecer da memória. Com isso, torna-se possível apreender, ao
longo do tempo, as transformações culturais nas mais diversas
sociedades, atentando para as relações de interculturalidade
experimentadas por diferentes gerações, gêneros, etnias, nações, regiões e estratos socioeconômicos, uma vez que todas
essas dimensões são categorias de produção de significados.
Entendemos que para a produção de conhecimento no
campo científico da Comunicação é imprescindível atentar
para como os processos de comunicação participam da complexidade da vida social em todas as suas dimensões, considerando a heterogeneidade cultural característica da espécie humana. Isso porque compreendemos que os processos sociais,
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culturais e de comunicação estão inter-relacionados: as características dos diversos tipos de sociedades e culturas configuram os processos de comunicação, bem como esses participam
do contínuo processo de transformação daquelas.
Essa perspectiva permite o vislumbre das marcas da totalidade histórica no particularismo histórico, isso porque os
processos de comunicação implicam o estudo das trocas simbólicas e da ação social em contextos diversos – considerando
que as trocas simbólicas não se constituem como um elemento
separado da ação social porque a própria cultura tem uma dimensão política e o universo simbólico em que o ser humano
está inserido foi engendrado por ele mesmo na interação social cotidiana. Por meio dos processos de comunicação o ser
humano age e interage, atribuindo e abstraindo sentidos aos
processos sociais e culturais dos quais participa e é assim que
ele transforma a realidade.
A realidade está em constante transformação e se configura com contradições e conflitos, e o estudo dos processos
de comunicação é revelador desse engendramento. Portanto,
compreender os processos de comunicação plasmados aos
processos culturais e sociais implica considerar as relações dialógicas que caracterizam esses processos. Ao estudar o jogo
das trocas simbólicas e da interação social, tornam-se evidentes os conflitos e tentativas de dominação de um grupo sobre
outro – uma etnia sobre a outra, uma nação sobre a outra, um
grupo socioeconômico sobre o outro, um grupo político sobre
o outro, uma geração sobre a outra, um gênero sobre o outro,
etc. Esse jogo em que há a concorrência pela predominância,
pela hegemonia, e que pode ser percebido ao longo de toda a
história da humanidade em diversas sociedades e culturas, é o
jogo ideológico, a própria dimensão política da cultura. E como
consideramos os processos de comunicação plasmados aos
processos culturais e sociais, compreendemos que ao estudar
os processos de comunicação podemos apreender essas tensões e conflitos da realidade social. Utilizamos a metáfora do
jogo, um processo que começa com pelo menos dois elementos
iguais (em nível de equivalência) e que termina com os mesmos
elementos em estado de desigualdade (um prevalece sobre o
outro), porque, ao estudarmos os processos de comunicação, é
preciso atentar para a potencial pluralidade de vozes, próprias
da paradoxal diversidade cultural da espécie humana, que ao
longo do processo histórico, com a nada pacífica alternância
no predomínio da visão de mundo de uns sobre outros, podem
encontrar-se subsumidas ou diluídas no discurso hegemônico.
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Fenômenos culturais e sociais como os processos de comunicação não podem ser reduzidos a sua participação na manutenção ou subversão das relações de poder. Entretanto, é preciso
atentar para o fato de que a hegemonia de um grupo sobre outro
é tecida e mantida também por meio dos processos de comunicação, bem como a resistência a essa dominação. Assim, é preciso
saber distinguir entre o discurso hegemônico e todos os outros
que são igualmente relevantes, identificando os estereótipos, os
preconceitos e os estigmas sociais que se constroem nessas relações interculturais.
Com a colaboração da Antropologia Cultural e dos Estudos
Culturais Britânicos e Latino-Americanos, também atentamos
para o fato de que a comunicação intercultural e intracultural
pode ser estudada tanto nas relações entre diferentes sociedades
quanto no interior de uma mesma sociedade, e pode ser percebida especialmente no contato entre diferentes culturas e subculturas, que se dá, entre outras situações, nas relações de comércio
e consumo, com os movimentos migratórios, com a proximidade
espacial entre diferentes grupos étnicos, na interação social entre
diferentes gerações, na formação de famílias entre pessoas de
diferentes etnias, nacionalidades, regiões, etc., com as guerras ou
conflitos que envolvem tanto confrontos bélicos quanto estratégias de dominação política e econômica, e ainda, com a mediação
de tecnologias que são incorporadas ao cotidiano, principalmente
aquelas que envolvem os meios de transportes e os meios de comunicação.
Com isso entendemos que as regiões fronteiriças nas quais
nos propomos a estudar a participação da televisão brasileira na
articulação das identidades culturais ou no jogo identitário constituem-se como lugares privilegiados para encontrarmos situações
de contato cultural e para observarmos a comunicação intercultural e intracultural. Por isso, também é necessário apontar desde
já que não é possível apreender toda a complexidade da realidade
que nos propomos a conhecer.
Do mesmo modo, tendo em vista a riqueza da abordagem sociocultural proposta pela Antropologia Cultural e pelos Estudos
Culturais Britânicos e Latino-Americanos, não pretendemos esgotar essas teorias aqui, e sim pontuar como principalmente essas
leituras, entre outras, nos acompanharam ao longo da construção
e análise de nossos dados. Elas colaboraram para que atentássemos para o modo como os sujeitos de nossa amostra articulam a
pluralidade de categorias produtoras de significados que participam de seu cotidiano e, em especial, no estudo da apropriação e
dos usos que eles fazem das narrativas televisivas brasileiras nas
fronteiras do Brasil com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.
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Apontamentos sobre a Estratégia Metodológica
O critério de seleção da amostra foi o consumo comum da
televisão brasileira por parte de fronteiriços de nacionalidades
diferentes. Afinal, nas fronteiras em que nos inserimos, o hábito de consumir a televisão brasileira existe há mais de quatro
décadas, embora, cada vez mais existam opções de consumo
que competem pelo gosto do público fronteiriço. A composição da amostra dependeu, também, do interesse das pessoas
em participar dos três estudos de caso que desenvolvemos,
cada qual em uma das regiões de fronteira supracitadas. Dentro desse universo, tivemos a oportunidade de trabalhar com
famílias das quatro nacionalidades envolvidas neste estudo, o
que enriqueceu a construção e análise dos dados da pesquisa
porque, além de contarmos com colaborações de pessoas com
ocupações diversas, também tivemos a oportunidade de conhecer as perspectivas apresentadas por gerações diferentes.
Ao todo 40 fronteiriços participaram desta pesquisa: 10 na
fronteira Brasil-Argentina – 5 brasileiros residentes em Uruguaiana (2 mulheres e 3 homens, com as idades variando entre
37 e 73 anos) e 5 argentinos residentes em Paso de los Libres
(3 mulheres e 2 homens, com idades variando de 25 a 67 anos);
18 na fronteira Brasil-Paraguai – 9 brasileiros residentes em
Foz do Iguaçu (5 mulheres e 4 homens, com as idades variando
entre 19 e 72 anos) e 9 paraguaios residentes em Ciudad del
Este (4 mulheres e 5 homens, com idades variando de 21 a 79
anos); 12 na fronteira Brasil-Uruguai – 6 brasileiros residentes
em Santa do Livramento (3 mulheres e 3 homens, com as idades variando entre 23 e 69 anos) e 6 uruguaios residentes em
Rivera (3 mulheres e 3 homens, com idades variando de 28 a
73 anos).
Utilizamos a metodologia qualitativa do estudo de caso a
fim de compreendermos em profundidade as complexidades
e heterogeneidades próprias dos espaços fronteiriços – realizamos os três estudos de caso com este propósito, sem o objetivo inicial de estabelecer comparações entre o que se passa
em cada uma das regiões fronteiriças em que nos inserimos.
Conforme Lopes (2002), a pesquisa qualitativa é o laboratório
das Ciências Humanas. Nesse tipo de trabalho não sabemos
quantas pessoas procedem de determinada forma, mas sabemos que tal procedimento existe. Ainda de acordo com Lopes
(2002), numa pesquisa qualitativa combinamos técnicas de
amostragem não probabilística, cuja representatividade é não
estatística. Portanto, pela proposta da autora, construímos
nossos dados a partir de uma “amostra significativa”, com “representatividade social”.
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O estudo de caso pode ser entendido como um método
descritivo significativo, porém não passível de generalização.
Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma forma de pesquisa social empírica na qual um fenômeno atual é investigado
dentro de seu contexto de vida real, onde as fronteiras entre
o fenômeno e o contexto não são claramente definidas. Nesse âmbito, múltiplas fontes de evidência devem ser usadas.
Conforme Lüdke (1986), são características fundamentais do
estudo de caso: a ênfase da interpretação em contexto, a retratação da realidade de forma complexa e profunda, e a representação dos diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista
presentes em uma situação social. Por tudo isso, avaliamos que
o estudo de caso seria o recurso mais adequado e valioso para
a concretização de nossa pesquisa.
Para desenvolver os estudos de caso realizamos entrevistas, adotamos a observação participante e montamos um
banco de dados com o material televisivo. Utilizamos a entrevista do tipo semiestruturada, seguindo o modelo de Thiollent
(1980), de acordo com o qual, quanto mais abertas são as perguntas, menor é a probabilidade de condução das respostas.
Nesse modelo de entrevista existe um roteiro a ser seguido,
mas também há abertura nele para a valorização de todos os
comentários pertinentes ao estudo, suscitados na interação
entre o pesquisador e o entrevistado. Utilizamos a observação
participante como recurso de apoio para realizar esse trabalho e também com o intuito de atentar para a subjetividade
de nosso objeto de estudo, porque tal como explica Haguette (1992, p. 104): “o observador de campo pode geralmente
alocar motivos e/ou intenções com maior chance de validade
pela oportunidade que tem de contrastar ideais afirmados com
comportamentos, podendo descrevê-los na forma como eles
se impõem”.
Por meio das entrevistas semi-estruturadas, identificamos
os meios de comunicação de massa disponíveis nas fronteiras
e os hábitos de consumo de nossa amostra. Com as entrevistas, procuramos saber, sobretudo, quais eram as narrativas da
televisão brasileira que nossa amostra considerava como mais
relevantes nas relações sociais e culturais experimentadas no
cotidiano fronteiriço.
Perguntamos também sobre as relações sociais, políticas e
econômicas argentino-brasileiras, paraguaio-brasileiras e uruguaio-brasileiras no cotidiano fronteiriço e registramos as representações da amostra acerca dessas relações, bem como as
que eles fazem uns dos outros. Levantamos a ascendência dos
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entrevistados e obtivemos informações sobre sua interação
com os diversos grupos étnicos que participam do cotidiano
fronteiriço, inclusive suas impressões acerca dessa diversidade
étnica. Aprendemos sobre o estilo de vida da amostra, procuramos saber a que estrato socioeconômico os entrevistados
pertenciam e apuramos suas observações acerca da estratificação socioeconômica na região de fronteira. Conhecemos
suas relações com o meio rural e a relevância dele no cotidiano
fronteiriço.
Em seguida, perguntamos como tudo isso era retratado na
televisão. Assim, pudemos apreender as apropriações e usos
que os entrevistados fazem das representações televisivas que
consideram pertinentes a sua realidade, identificando os sentidos que eles atribuem às narrativas televisivas, construídos a
partir de seu contexto cultural e do jogo identitário em curso.
Com esse levantamento, pudemos analisar a participação da
televisão no cotidiano fronteiriço, observando em que medida suas narrativas medeiam o discurso dos entrevistados e a
construção das representações sociais, assim como participam
da articulação das identidades culturais na fronteira.
Quando os entrevistados partilharam conosco as representações televisivas que consideraram relevantes em seu
cotidiano, procuramos recuperar o material. Coletamos na
internet, em especial nos sites Globo.com e Youtube.com, as
narrativas televisivas que haviam sido veiculadas pela televisão
brasileira e consumidas, utilizadas ou apropriadas em alguma
medida pelos fronteiriços, tal como constatamos. Encontramos as narrativas em formato de arquivos audiovisuais, o que
nos permitiu montar um banco de dados que registramos em
DVD, a fim de aprofundar a pesquisa de campo, revendo com
os fronteiriços tais cenas e dando continuidade às entrevistas.
Este banco de dados serviu para aprofundar a realização
da pesquisa. Convidamos a amostra, especialmente aqueles
entrevistados pertencentes às famílias que participaram deste
estudo, para assistirem conosco pelo menos parte desse material, a fim de registrar outras colaborações suscitadas nessa
interação. A esse tipo de entrevista aberta ou não estruturada,
na qual apresentamos registros audiovisuais que dizem respeito aos temas que ganharam relevância durante a pesquisa, com
a finalidade de conhecer melhor a produção de sentidos que
é gerada quando a amostra se vê representada pelo olhar do
“outro”, denominamos entrevista aberta mediada. Esta técnica
é inspirada na chamada “entrevista projetiva” de cunho antropológico, utilizada por Collier (1973, p. 69-71) como instrumento
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de pesquisa. Ele explica que ao exibir para o próprio grupo
estudado registros visuais ou audiovisuais pertinentes a ele, é
possível conhecer “interpretações significantes” porque esse
tipo de material “evoca sentimentos emocionais”.
No caso desta pesquisa, as narrativas televisivas consumidas pela amostra e utilizadas pelos próprios paraguaios, uruguaios, argentinos e brasileiros que vivem nas fronteiras, foram
todas construídas pela televisão brasileira, um meio de comunicação de massa voltado para os brasileiros. Assim, as representações televisivas foram elaboradas pelo “outro”, no sentido de
que foram construídas por “não paraguaios”, “não argentinos”,
“não uruguaios” e “brasileiros não fronteiriços” (que para os
brasileiros fronteiriços podem, em alguma medida, também
representar o “outro”). Por isso, as elaborações de sentido
das famílias, ao assistirem o material televisivo, também foram
úteis para confirmar qual é a tendência da televisão brasileira
ao caracterizar aspectos pertinentes a nossa amostra e, assim,
iluminar a participação da televisão na articulação das identidades culturais nas fronteiras.
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TV Brasileira na Fronteira com o Paraguai: identidade e diferença, aproximação e distanciamento
ou colaboração e conflito entre povos natureza do
espaço
Sobre o estudo de caso realizado na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, foram destacadas pela amostra quarenta narrativas audiovisuais do gênero jornalístico, como relevantes nas
relações interculturais do cotidiano fronteiriço. Foram destacadas três narrativas de gênero ficcional, o primeiro capítulo
da telenovela Vale Tudo; trechos de três diferentes capítulos
da telenovela A Favorita; e trechos de três diferentes capítulos
da telenovela Passione. Neste estudo de caso também foram
destacadas narrativas de outros gêneros: parte de um episódio
do programa de reality show, Big Brother Brasil; trechos de diferentes episódios do programa de humor Casseta & Planeta:
Urgente!; e uma narrativa do programa de variedades Vídeo
Show.
Entendemos que no caso da fronteira Paraguai-Brasil, a televisão brasileira associa preponderantemente o Paraguai, os
paraguaios ou a região de fronteira que estudamos à falsificação, ao contrabando, ao roubo, à fraude, à fuga de suspeitos e
ao tráfico. Isso ocorre em narrativas noticiosas, em um programa de humor, em um programa de variedades, um reality show
e, inclusive, em telenovelas. No caso das telenovelas, encontramos apenas uma narrativa em que essa fronteira, a despeito
de estar associada ao contrabando, é representada como um
ponto turístico, enquanto as outras retrataram o lugar principalmente como o destino de criminosos em fuga.
Encontramos quinze narrativas noticiosas, associando o
Paraguai ou a fronteira entre os dois países às atividades de
contrabando, roubo, fraude e tráfico. No que diz respeito à
falsificação ou pirataria, levantamos uma narrativa noticiosa
e, ainda, representações em um programa de variedades, um
programa de humor e um reality show. Encontramos também
referências que apontam o Paraguai como o destino de suspeitos em fuga em três narrativas noticiosas e na telenovela A
Favorita. Ainda vimos referências ao contrabando de mercadorias na telenovela Vale Tudo – entretanto, ressalvamos que
nessa narrativa, ocorre também a representação, considerada
positiva pelos entrevistados, associada ao turismo.
Essas representações televisivas são, sem dúvida, fundadas
em situações reais e relevantes. No que diz respeito a este estudo,
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embora tenhamos encontrado especificidades e ambivalências
nos usos e apropriações do material televisivo, compreendemos que elas participam do jogo identitário reiterando estereótipos negativos que afetam a autoestima de paraguaios e
brasileiros que interagem na fronteira, colaborando para o reforço dos preconceitos em relação a eles e até participando da
construção simbólica de um estigma.
Entre as representações menos frequentes no telejornalismo constam uma reportagem e uma nota, nas quais os paraguaios se reconhecem a partir da identidade guarani, e que
retratam uma reunião de índios guaranis de vários países, realizada para discutir a preservação de suas áreas de terra; duas
nas quais o paraguaio sem-terra é considerado um invasor ou
uma ameaça para o brasileiro proprietário de terras no Paraguai; uma em que os paraguaios são associados à pobreza; e
outras que tem a ver com o futebol e com as relações políticas
e econômicas entre o Paraguai e o Brasil – e mesmo nesses casos encontramos algumas representações negativas do Paraguai, dos paraguaios ou dessa fronteira.
De modo geral, brasileiros e paraguaios resistem às representações televisivas brasileiras que retratam constantemente a região fronteiriça associada a estereótipos negativos.
Entretanto, o Paraguai e os paraguaios são discriminados por
estrangeiros, em especial pelos brasileiros – em alguma medida, responsáveis por muitas das dificuldades enfrentadas pelos
paraguaios na atualidade.
No imaginário social brasileiro, assim como no cotidiano
fronteiriço e na mídia brasileira, tal como constatamos, o signo
“paraguaio” ou “paraguaia” passou a assumir o sentido de “falso” ou “falsificado”. Em noticiários, telenovelas, programas de
variedades ou de humor brasileiros, o Paraguai e os paraguaios
são retratados em associação a atividades ilegais diversas e
isso reforça uma visão unidimensional e descontextualizada
historicamente sobre o que se passa na nação paraguaia e sobre a imagem desse povo.
Compreendemos que no jogo das identidades, os paraguaios almejam uma mudança de percepção dos estrangeiros
em relação ao seu país. E isso só é possível com a participação
dos meios de comunicação de massa. Na medida em que o Paraguai e os paraguaios, de alguma forma, tiverem mais espaço
nos meios de comunicação estrangeiros – com o retrato de outros aspectos de sua realidade que não estejam vinculados a
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estereótipos negativos.
Encontramos um povo que, na região de fronteira, estabelece a sua autodefinição do ponto de vista socioeconômico
enfatizando a dependência em relação aos brasileiros, aos chineses e aos árabes. Identificamos esse mesmo povo sendo alvo
de preconceito racial por parte de brasileiros impregnados
pela ideologia do branqueamento racial e alheios à realidade
racial do próprio Brasil. Encontramos um povo que, depois de
ter sido expropriado de seu direito de pleno desenvolvimento
independente a partir da Guerra do Paraguai, sobrevive. Economicamente, luta no campo, na produção de energia e no
comércio. Politicamente, assim como lutou contra a ditadura,
segue lutando contra a corrupção e contra o favorecimento de
estrangeiros nas políticas econômicas. No plano social, encontramos um povo desolado depois de apostar suas expectativas
de transformação social na figura do ex-presidente e ex-bispo
Fernando Lugo.
Em meio a isso tudo, podemos afirmar que a identidade
nacional paraguaia é tão marcada por todas essas lutas de seu
povo, quanto pelas tradições guaranis vívidas na memória e atualizadas no cotidiano dos paraguaios. Essa realidade complexa
e plena de desapontamentos aponta para uma fragilização dos
recursos de reforço da identidade nacional paraguaia, mas ao
mesmo tempo revela a força de uma nação sobrevivente que
segue cultivando elementos para reforçar sua identidade, a
união nacional e a valorização de seu povo: fortalece-se justamente na riqueza de suas tradições de luta em várias frentes,
nas tradições do campo e da herança indígena, e na esperança
renovada em figuras públicas positivas para a autoimagem da
nação.
Diante disso tudo, se compreendermos que as identidades
nacionais “não estão livres dos jogos de poder” (HALL, 1999,
p.65) e que, ainda de acordo com Hall (1999, p. 50-57), para
compreender cada nação é preciso atentar para suas narrativas, podemos considerar que em boa medida o empoderamento dos paraguaios no que tange ao seu sistema de representação cultural aos olhos do mundo passa pela mídia. Isso porque
as tradições criadas, os símbolos estabelecidos, os mitos fundadores concebidos, a própria história nacional, bem como, as
diversas produções simbólicas, inclusive as literárias e as midiáticas, participam da configuração e manutenção dos sistemas
de representação cultural que geram a identificação nacional.
Nesse sentido, tal como ocorre com a imagem dos mais
diversos países mundo afora, a narrativa da nação paraguaia
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segue seu enredo na contemporaneidade eivada, entre outras
mediações, pela dos meios de comunicação. E nesse espaço, parece que se torna cada vez mais relevante o reforço da
identidade nacional na mídia internacional por meio de representações positivas. As identidades culturais não determinam
a ação social, mas o universo simbólico não está dissociado da
concretude material que move o processo histórico no plano
social, político ou econômico. Assim, a construção de representações positivas dos paraguaios e do Paraguai pode contribuir
para enaltecer e expor os valores e a grandeza deste país e de
seu povo. Pode contribuir ainda para desbancar estigmas que,
quando atualizados no cotidiano fronteiriço, fomentam afastamentos e conflitos entre paraguaios e brasileiros.
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TV Brasileira na Fronteira com a Argentina:
identidade e diferença, aproximação e distanciamento
ou colaboração e conflito entre povos
Sobre o estudo de caso elaborado na fronteira entre a Argentina e o Brasil, foram destacadas pela amostra oito narrativas de gênero noticioso. Foi destacado também um trecho
de um episódio do programa de humor Casseta & Planeta: Urgente!. Quanto às narrativas ficcionais, foram destacadas uma
cena da telenovela Deus nos Acuda e duas cenas da telenovela
Viver a Vida. Assim como, duas propagandas.
No caso da fronteira Argentina-Brasil, entendemos que
com respeito às relações argentino-brasileiras no âmbito político e econômico, e especialmente em torno do Mercosul,
bem como na seara do futebol, e particularmente em torno das
figuras de Pelé e Maradona, a televisão brasileira caracteriza
essas vinculações preponderantemente como de rivalidade e
o argentino é representado como concorrente ou adversário
do brasileiro. Isso ocorre em propagandas, em um programa de
humor e, principalmente, nas narrativas de gênero noticioso
que estudamos.
As narrativas da televisão brasileira participam do jogo
identitário, preponderantemente, reforçando as identidades
nacionais brasileira e argentina. E, ainda, imprimindo às relações sociais entre brasileiros e argentinos que vivem na fronteira um caráter de afastamento ou de conflito. Isso porque,
não podemos deixar de constatar que o interdiscurso da rivalidade predomina na formação discursiva da maior parte das
narrativas construídas na televisão brasileira com respeito às
relações argentino-brasileiras, à Argentina ou aos argentinos.
E isso medeia as apropriações e usos que os fronteiriços fazem
dessas narrativas. Observamos essa hegemonia em inúmeras
narrativas de gênero noticioso acerca dos desacordos que envolvem o Mercosul e nas representações televisivas relacionadas ao futebol e aos craques Pelé e Maradona. Atentando para
as colaborações de nossa amostra com respeito à caracterização das relações argentino-brasileiras como de rivalidade
na televisão, reiteramos que, em boa medida, essa caracterização se fundamenta na realidade. A própria observação que
realizamos no cotidiano fronteiriço e os próprios entrevistados
nos fornecem elementos para confirmar isso. Por outro lado,
essa mesma observação e as apropriações e usos que nossa
amostra faz das representações televisivas brasileiras também
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nos fornecem elementos para compreendermos que essa realidade entranhada de rivalidade se configurou historicamente
com a participação, dentre outros fatores, da ação dos Estados nacionais, das disputas no futebol e dos próprios meios de
comunicação de massa que reafirmam constantemente essa
caracterização.
Ao fazer uso do interdiscurso da rivalidade para propor o
sentido predominante em suas narrativas – sejam elas de gênero noticioso ou humorístico, e mesmo em propagandas como a
do Guaraná Antártica e a das sandálias Havaianas –, a televisão
brasileira acessa o imaginário nacional, joga o jogo das identidades culturais e, ao fazer isso, por vezes, reforça esse discurso
de rivalidade que já faz parte da realidade das relações argentino-brasileiras. Discurso que, em uma região de fronteira entre
o Brasil e a Argentina, onde brasileiros e argentinos consomem
essas narrativas, colabora para o reforço das identidades nacionais dos dois povos. Mais do que isso, o discurso de rivalidade que tece essas narrativas da televisão brasileira, quando
consumido pelos fronteiriços, medeia as relações sociais na região. Colaborando para diminuir a sociabilidade entre brasileiros e argentinos, ou para conferir a essas relações um caráter
conflitivo – tal como evidenciaram também as colaborações de
nossa amostra, que ao se apropriar dessas narrativas que envolvem o Mercosul ou o futebol, nos informou sobre situações
em que brasileiros e argentinos precisam evitar o cruzamento
da fronteira e outras em que as relações entre eles é marcada
pela agressividade, pelo preconceito e pelo abuso de autoridade.
No caso do telejornalismo, destacaram-se apenas duas
exceções, uma tem a ver com a representação do carnaval de
Uruguaiana, que agrega brasileiros e argentinos, e a outra se
refere ao apoio que o Brasil manifestou recentemente à Argentina, na ONU, com respeito à questão das Ilhas Malvinas.
Compreendemos que tanto a celebração do carnaval em
Paso de los Libres e em Uruguaiana quanto a preparação que
envolve esse evento ao longo de cada ano aumenta a sociabilidade inter-fronteiriça. A colaboração entre brasileiros e argentinos com respeito ao carnaval é algo que já se mostrava relevante na pesquisa que realizamos em 2006, quando tivemos a
oportunidade de entrevistar uma família brasileira de afrodescendentes que, na ocasião, morava em Paso de los Libres em
decorrência de seu envolvimento com a concretização do carnaval libreño. Essa família nos contou que enfrentava preconceito racial em seu cotidiano na cidade argentina, assim como
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ocorria na cidade brasileira, mas nos levou a entender que o racismo não se manifestava no meio carnavalesco da cidade, por
razão das contribuições que os brasileiros traziam para a festa
argentina. Compreendemos, portanto, que o carnaval não anula as diferenças entre brasileiros e argentinos ou o preconceito
racial entre brancos e não brancos, mas mesmo assim, ao ser
partilhado pelos fronteiriços, gera identificação entre eles.
Além disso, tal como evidencia a colaboração de um de nossos entrevistados brasileiros – “E eu acho que é uma coisa boa
falarem disso na televisão, reconhecer essa parceria até alivia a
tensão por aqui porque, geralmente, é só briga, é só briga entre
argentino e brasileiro na TV” –, compreendemos que a representação televisiva dessa realidade no telejornalismo brasileiro
também colabora para aproximar brasileiros e argentinos que
vivem na fronteira, reforçando a identidade regional ou fronteiriça, justamente por distanciar-se da constante caracterização das relações argentino-brasileiras como de rivalidade.
Este também é o caso da narrativa televisiva que retrata
a atitude do então presidente brasileiro, Lula, demonstrando
solidariedade à Argentina no caso das Ilhas Malvinas, e cobrando da ONU uma decisão favorável ao país vizinho. O consumo
desta narrativa aproximou brasileiros e argentinos que vivem
na fronteira Uruguaiana-Paso de los Libres, colaborando para
o reforço da identidade regional ou fronteiriça. Isso se evidencia quando nossos entrevistados argentinos enfatizam que a
ação do presidente brasileiro foi uma “prova de amizade muito
grande”, foi algo “muito bonito” porque “o Brasil se posicionar
na ONU, acima de tudo a nosso favor, é algo que ninguém aqui
pode esquecer tão cedo”. Bem como quando nossos entrevistados brasileiros afirmam que essa “política da boa vizinhança
até fortaleceu a nossa amizade” ou que “isso aí fez muito bem
para o nosso relacionamento aqui na fronteira”, apontando
também que, mesmo que a ação do presidente brasileiro não
tenha sido de “graça”, os argentinos “mereciam” esse apoio porque é algo “importante para eles” e que isso os deixou “muito
felizes”.
É relevante apontarmos também que há cerca de dez anos,
quando realizamos nossa primeira pesquisa nessa fronteira
(2002), o fato de o Brasil ter se mantido neutro na questão das
Malvinas, não manifestando apoio à Argentina na Guerra e,
com isso, violando inclusive o Tratado Interamericano de Assistência Mútua, foi motivo de ressentimento por parte de nossos entrevistados argentinos e não colaborava para o reforço
da identidade regional ou fronteiriça. Pelo contrário, esse caso
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era comumente utilizado pelos argentinos para pontuar que o
retrato que eles faziam, já nessa primeira pesquisa, da postura
brasileira no Mercosul tinha antecedentes: “Um exemplo mais
distante seria as Malvinas, o Brasil (...). Até nesse negócio, nessa posição diplomática manteve o seu interesse” (Álvaro, 47,
apud Brandalise, 2002, p. 71). Os argentinos lançavam mão
da questão das Malvinas para nos explicar que a política brasileira sempre visou os interesses do seu país em detrimento de
qualquer outro compromisso, seja ele o Mercosul ou o Tratado
Interamericano de Assistência Mútua. Já as circunstâncias que
apreendemos na concretização dessa tese apontam para uma
transformação nas relações argentino-brasileiras, pelo menos
com respeito à questão das Malvinas.
Com respeito às narrativas ficcionais que estudamos, elas
não só distanciam-se do sentido de rivalidade constantemente
atribuído às relações entre argentinos e brasileiros e da caracterização do argentino tal qual um adversário, como associam
o povo argentino e seu país ao alto nível cultural, à sofisticação
e ao requinte, especialmente no que concerne à mulher argentina, e apresentam ainda a Argentina como um destino turístico
proeminente.
As telenovelas brasileiras participam do jogo identitário
fronteiriço reforçando a identidade regional ou fronteiriça.
Isso ocorre porque elas pautam diálogos de toda a sorte entre
argentinos e brasileiros, participam da memória coletiva dos
fronteiriços e, especialmente, porque quando elas se propõem
a retratar os argentinos, a Argentina ou as relações argentino-brasileiras, suas representações não estão entranhadas
de rivalidade, o que as difere da maior parte das narrativas de
outros gêneros que estudamos na última década – a saber, as
jornalísticas, as humorísticas, as de futebol e, inclusive, as de
propaganda. As narrativas ficcionais brasileiras fogem em boa
medida do lugar comum das demais representações televisivas
brasileiras a respeito desse tema. E o discurso dos entrevistados, construído a partir do consumo de algumas dessas telenovelas, também se mostrou distante do sentido de rivalidade.
Ao se apropriarem ou utilizarem algumas dessas narrativas, a
amostra nos levou a entender que essas narrativas ficcionais
colaboraram para aproximar os brasileiros e os argentinos nessa fronteira, aumentando a sociabilidade, a solidariedade e a
identificação entre eles.
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TV brasileira na fronteira com o Uruguai: identidade
e diferença, aproximação e distanciamento ou
colaboração e conflito entre povos
Sobre o estudo de caso realizado na fronteira entre o Uruguai e o Brasil, foram destacadas pela amostra vinte narrativas audiovisuais do gênero jornalístico encontradas no site da
Globo.com. Foram destacadas também narrativas de gênero
ficcional, especialmente, cinco cenas da minissérie A Casa das
Sete Mulheres.
No caso da fronteira Uruguai-Brasil, destacamos que para
nossa amostra, a televisão brasileira retrata preponderantemente o Uruguai como um “país amigo”, essa fronteira como
a “fronteira da paz”, e as relações uruguaio-brasileiras como
“boas”. Nesse sentido, entre outras matérias que estudamos,
destacaram-se as de um programa de jornalismo temático que
retratou o Uruguai como um destino turístico de muita beleza
e com recursos naturais benéficos à saúde. Nele, os uruguaios
foram caracterizados como um povo que vive em harmonia
com a natureza e que é amigo dos brasileiros. Observamos ainda que, recentemente, a caracterização do Uruguai como um
destino turístico tornou-se uma tendência na mídia brasileira.
Essas narrativas noticiosas sobre o Uruguai ou os uruguaios, retratadas no Globo Repórter, povoaram o imaginário
dos fronteiriços porque eles se sentiram representados nelas –
a ponto de os brasileiros, por exemplo, nos levarem a entender
que o que diz respeito ao Uruguai é algo tão próximo que não
há necessidade de fazer distinções entre este país e o Brasil.
A partir de suas apropriações do Globo Repórter, brasileiros e uruguaios demonstraram identificação entre si, reafirmaram as semelhanças em sua formação étnica, em suas relações
com o meio rural e enalteceram o sentimento de pertença à região, e com isso a identidade fronteiriça se mostrou fortalecida.
Como o discurso dos entrevistados também se caracterizou
pela ênfase nas boas relações entre uruguaios e brasileiros, nas
representações positivas que uns construíram sobre os outros
e nos aspectos que aproximam os dois povos, enquanto os conflitos que também fizeram parte da história desses dois países
não foram explorados, compreendemos que o Globo Repórter
colaborou para o reforço do estereótipo de que essa é a fronteira da paz e de que as relações entre uruguaios e brasileiros
são de amizade.
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Por outro lado, em pelo menos uma narrativa ficcional
brasileira, as relações entre brasileiros e uruguaios foram retratadas como de rivalidade, uma vez que a minissérie em
questão representava o contexto histórico em que se deu a
Revolução Farroupilha. E também as narrativas noticiosas em
torno do futebol, em especial aquelas relacionadas à Copa de
50, se distanciaram das representações em que as relações
uruguaio-brasileiras envolvem “amizade” ou “paz” plenas.
Nesse sentido, atentando para a recepção destas narrativas, podemos dizer que apesar de recentemente circularem
por essa fronteira as caracterizações de amizade e paz, configuradas de modo estereotipado, a rivalidade entre uruguaios e
brasileiros, fundada discursivamente ainda no período colonial,
segue fazendo parte do imaginário fronteiriço.
As apropriações e usos da narrativa ficcional brasileira participam do jogo identitário fronteiriço reforçando, por um lado,
a ideia de que a formação étnica regional é semelhante, bem
como os costumes e modos de produção adotados, e por outro, gerando uma reavaliação do sentido de cordialidade ou de
relações pacíficas entre uruguaios e brasileiros, uma vez que
a amostra utiliza a minissérie para ressaltar os conflitos ou
disputas existentes entre os dois povos. Com isso, os entrevistados sublinham os limites nacionais e dão pistas de que a
solidariedade implicada na identidade fronteiriça cede espaço
para afastamentos ou desconfiança, principalmente no âmbito
da produção e comercialização de bens de consumo primários,
um tema bastante relevante para os fronteiriços.
Quanto às apropriações e usos das narrativas sobre futebol, embora existam produções de sentido que reforçam a
identidade fronteiriça, como quando se pontuam as colaborações entre uruguaios e brasileiros no futebol regional ou
quando os fronteiriços dos dois países torcem para os mesmos
times, sejam eles brasileiros ou uruguaios, entendemos que essas representações só se sustentam enquanto as disputas de
futebol não os colocam em lados opostos do campo. Assim, são
predominantes as produções de sentido nas quais o futebol é
utilizado para o cultivo das identidades nacionais na fronteira
e para o estabelecimento de relações de alteridade entre uruguaios e brasileiros.
O contexto fronteiriço, caracterizado pela constante interação entre uruguaios e brasileiros e marcado pela memória da
Copa de 1950, bem como por todas as produções de sentido
que envolvem esse evento – desde o qual o confronto entre
Brasil e Uruguai tornou-se um clássico –, medeia o modo como
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eles se apropriam do discurso televisivo sobre o futebol, assim
como as narrativas televisivas participam desse contexto, sendo utilizadas para o reforço das identidades nacionais ou para
sublinhar os limites simbólicos entre os países e, principalmente, na desconstrução do estereótipo da “fronteira da paz” ou da
“amizade”, uma vez que quando ocorrem jogos entre o Brasil e
o Uruguai, as relações entre os fronteiriços são associadas predominantemente aos sentidos de hostilidade ou rivalidade.
Com relação a esse estudo de caso, é preciso lembrar que
as representações do Uruguai, dos uruguaios e dessa fronteira
na televisão brasileira são em geral mais escassas, se comparadas ao material produzido nos casos anteriores. Entretanto,
enquanto estivemos em campo, o Uruguai vivia um processo
eleitoral que pudemos acompanhar em boa medida e que a
televisão brasileira cobriu extensamente. Nesse caso, é necessário assinalar que, nas apropriações e usos das narrativas
noticiosas referentes às eleições, entre outras matérias que estudamos, uruguaios e brasileiros apontaram principalmente o
que há de semelhante na história dos dois povos, mas também
não deixaram de reconhecer as divergências. Quando a amostra se apropria das representações televisivas que envolvem
a participação do presidente brasileiro na política uruguaia
ou a do presidente uruguaio na produção de sentidos sobre o
Brasil, utiliza-as para sublinhar as distâncias entre uruguaios e
brasileiros, demarcando as diferenças com o intuito de distinguir o que é pertinente a um país e a outro. O mesmo acontece
quando os uruguaios produzem sentidos sobre sua relação de
parcial dependência em relação ao Brasil e, em alguma medida, questionam os interesses envolvidos nas alianças políticas
entre as lideranças brasileiras e uruguaias. Bem como quando
os brasileiros estabelecem que as novelas, as praias e o futebol
apreciados pelos uruguaios são símbolos brasileiros e apontam
que os vizinhos não aceitam com tanta facilidade a ocupação
de suas vagas escolares ou postos de trabalho por brasileiros.
Nessas apropriações, as colaborações da amostra se distanciam dos sentidos de paz ou amizade e as narrativas televisivas
estão sendo utilizadas para produzir sentidos que reforçam as
identidades nacionais e não a identidade fronteiriça.
A amostra ainda utilizou as narrativas acerca do processo
eleitoral uruguaio para produzir sentidos em torno das decisões políticas e econômicas que dizem respeito à produção e
ao consumo agropecuário. Nesse caso, apesar das expectativas positivas em relação ao estreitamento comercial entre
uruguaios e brasileiros, ficou claro que quando as decisões
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favorecem um ou outro país, os fronteiriços tendem a sublinhar os limites entre o Brasil e o Uruguai, reforçando as identidades nacionais em detrimento da identidade fronteiriça. Além
disso, também apontamos que os fronteiriços esperavam que
esse tema fosse abordado ao longo das campanhas eleitorais
do Uruguai e do Brasil. Porém percebemos que as relações de
produção e consumo agropecuário que envolvem o Brasil e o
Uruguai não foram suficientemente exploradas em nenhum
dos dois processos eleitorais. E, no caso da campanha eleitoral brasileira, as fronteiras foram abordadas tão somente enquanto um problema de segurança nacional – o discurso dos
candidatos com respeito ao tema das fronteiras se configurou,
inclusive, a partir de uma dualidade estereotipada, uma abordagem na qual a questão de fronteiras pode ser reduzida aos
sentidos de “guerra” ou “paz”.
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Considerações Finais
Ao confrontarmos as representações televisivas que os
fronteiriços consideraram pertinentes à vida social e cultural
que experimentam em seu cotidiano, com suas próprias representações sociais acerca dessa mesma realidade, entendemos
que as narrativas televisivas brasileiras medeiam as relações
sociais entre argentinos e brasileiros, paraguaios e brasileiros,
e entre uruguaios e brasileiros, bem como participam do jogo
identitário que se desenvolve entre eles. Identificamos a participação da televisão brasileira nesse jogo que se realiza numa
articulação de identidades nacionais, de identidades regionais
ou fronteiriças, e de outras formas de identificação com respeito ao rural e ao urbano, à estratificação socioeconômica e
à diversidade étnica que compõem a realidade das fronteiras
que estudamos.
Quanto mais mergulhamos no jogo entre as identidades
culturais que se desenvolvem nessas fronteiras, mais o consideramos situacional. Depreendemos que, dependendo das
representações construídas em suas narrativas, e das apropriações e usos que os fronteiriços fazem delas, a televisão
brasileira colabora para imprimir às relações entre eles um
caráter de identificação ou de alteridade, ora sublinhando as
identidades nacionais, ora reforçando a identidade regional ou
fronteiriça.
Considerando sempre quais são as representações construídas em suas narrativas e quais são as apropriações e usos
que os fronteiriços fazem delas, entendemos também que a televisão brasileira colabora para aumentar ou diminuir a sociabilidade interfronteiriça, por vezes contribuindo para imprimir
a essas relações um caráter de aproximação ou de distanciamento, e em alguns casos, cooperando para imprimir a elas um
caráter de solidariedade ou de conflito.
Consideramos relevante sublinhar que a participação desse veículo de comunicação no cotidiano fronteiriço se destacou
nos três casos, quando suas narrativas foram construídas fazendo uso de estereótipos positivos ou negativos com respeito
às fronteiras que estudamos, aos países e os povos envolvidos
em nosso trabalho, ou às relações estabelecidas entre eles.
Estudar os processos de comunicação intercultural
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mediados pela televisão, na complexidade e na heterogeneidade das realidades fronteiriças, nos permitiu identificar quando
as representações televisivas dessas realidades refletem ou
refratam os interesses dos diversos grupos que interagem
socialmente no cotidiano dessas fronteiras. Isso nos permitiu
compreender também como operam os estereótipos positivos e negativos no cotidiano quando reafirmados pela televisão, assim como pudemos entender como as representações
televisivas participam da manifestação de atitudes racistas de
brancos em relação a não brancos.
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Introdução

1. A pesquisa foi publicada no livro
“Territórios do jornalismo: geografias da
mídia local e regional no Brasil” (2016).
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Este artigo apresenta um extrato da discussão conceitual
empreendida no âmbito da pesquisa “Geografias da comunicação e regionalização midiática: diálogo epistemológico interdisciplinar”, realizada durante estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal
Fluminense (UFF), sob a supervisão de Rogério Haesbaert1 .
Trata-se da noção de “escala geográfica”, entendida como um
construto explicativo das relações espaço-temporais que regem tanto o processo de organização e diferenciação do território brasileiro, quanto a configuração histórica da paisagem
midiática no País, sobretudo a partir da segunda metade do
século XX.
Tal discussão emergiu do processo de resgate da trajetória
do conceito de “região” na Geografia, após identificação da “babel conceitual” que caracteriza os estudos sobre o “jornalismo
regional” no Brasil, frequentemente confundido com “jornalismo local”, “jornalismo do interior” e “jornalismo comunitário”.
Ao se observar que essas expressões, usadas intercambiadamente, muitas vezes se referiam a “recortes” ou “parcelas” diferenciadas e não equivalentes do território brasileiro, percebeu-se que a questão regional no jornalismo, na comunicação e
particularmente na abordagem dos sistemas midiáticos é indissociável da sua variabilidade escalar, especialmente em um país
com dimensões continentais e diversidade sociogeográfica e
geocultural como o Brasil.
Com base em revisões de literatura e análises críticas da
noção de “escala geográfica” e suas diferenciações da “escala cartográfica”, elaboradas por pesquisadores da Geografia,
buscou-se compreender os níveis escalares empiricamente
observáveis na distribuição espacial dos sistemas e subsistemas de mídia – local, regional, nacional, global – e suas dinâmicas próprias. Nesse processo de construção teórica, a noção
de “interior” surge como um problema analítico, na medida em
que não corresponde a uma escala espacial, mas se configura
como uma categoria relacional de pequenas e médias cidades
frente às regiões metropolitanas das capitais de estado, mais
do que como uma oposição a “litoral”, ou entre áreas “centrais”
e “periféricas”.
A título de testagem exploratória dessa discussão teórica
em um contexto empírico específico, propõe-se uma análise
comparativa entre as diferentes escalas que compõem o siste-
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ma midiático da Rede Globo de Televisão, com base no Atlas de
Cobertura divulgado pela Direção Geral de Negócios da Globo
Comunicação e Participações S.A. Este documento apresenta
suas emissoras afiliadas a partir da divisão político-administrativa do Brasil em cinco macrorregiões, e mapas de redes regionais de TV que se situam em outras escalas, com recortes
territoriais variáveis e não hierarquizáveis2 .
Alguns desses recortes baseiam-se nas “regiões funcionais
urbanas”, sob influência de certas cidades, sobretudo as capitais de estado que formam as principais regiões metropolitanas do País, tal como estudadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística desde a década de 1970 (IBGE, 2007).
Outros correspondem às antigas mesorregiões3 formadas em
torno de cidades de porte médio que funcionam como polos
de desenvolvimento regional e/ou referência cultural para um
conjunto de municípios. Outros, ainda, “atravessam” as fronteiras de estados, constituindo novos referenciais geográficos orientados pela distribuição territorial das audiências e do
mercado publicitário. Cada uma dessas “regionalizações midiáticas” resulta de escalas espaço-temporais indissociáveis das
relações econômicas, socioculturais e de poder historicamente
construídas em cada recorte.

2. Disponível em: http://negocios8.
redeglobo.com.br/Paginas/home.aspx.
3. Em 2017, o Instituto apresentou
uma nova divisão intra-regional do
Brasil, na qual as microrregiões e as
macrorregiões foram substituídas pelas
“regiões geográficas imediatas e regiões
geográficas intermediárias”.
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Da escala cartográfica à escala geográfica
A despeito da trajetória controversa, o conceito de “região”
possui uma estrada sedimentada na Geografia, bastante submetida a revisões de literatura (Gomes, 2014 [1995]; Bezzi,
2004; Haesbaert, 2010; Souza, 2013, entre outros) e a proposições críticas, como as de Bourdieu (1989), Lamoso (2008)
e Haesbaert (2010). No entanto, poucos pesquisadores interessados nos contextos local e regional da comunicação, do
jornalismo e dos sistemas de mídia têm lançado mão desse conhecimento para trafegar com mais segurança teórica em suas
investigações sobre as intervenções midiáticas nesses recortes espaciais.
O mesmo se pode dizer em relação à noção de “escala”, que
nas raras vezes em que aparece nos estudos de mídia e de jornalismo apresenta-se mais como metáfora de abrangência espacial (“larga escala”, “escala nacional”, “escala mundial”, “escala
global”, “escalas menores”) do que como referencial analítico.
Mesmo na Geografia, a “escala geográfica” ainda é um conceito
pouco disseminado (ao contrário da “escala cartográfica”), que
há poucas décadas vem sendo submetido a análises críticas,
tanto como um construto teórico quanto como uma questão
metodológica (Castro, 2014; Souza, 2013; Brandão, 2011;
2007; Moore, 2008), nas quais as relações espaço-temporais
(geo-históricas) nem sempre são consideradas (Revel, 2010;
Haesbaert, 2013). Progressivamente, as reflexões daí resultantes vão superando a vinculação estrita da “escala geográfica” à “escala cartográfica” que, no entanto, precisa ser compreendida em seus pressupostos básicos, por conta das analogias
e metáforas ainda reinantes.
A “escala cartográfica” é uma representação gráfica de um
terreno ou território expressa por uma fração na qual cada
centímetro corresponde a determinada dimensão do espaço
concreto. Quanto maior o denominador da fração, menor é a
escala, e vice-versa. Como exemplifica Marcelo Lopes de Souza (2013, p.180): em uma escala “grande” (de carta topográfica
ou planta), 1: 50.000 indica que 1 cm está representando 50
mil centímetros, ou 500 metros; já em uma escala “pequena”
(utilizada em mapas de países e planisférios) a representação
seria de 1: 2.000.000 (ou 1 cm para cada 20 km). Isto significa
que quanto menor é a escala, mais “alto” (ou mais distante) é o
ponto a partir do qual se observa e se mapeia o terreno e, com
isso, menor é quantidade de detalhes representada; inversamente,
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quanto maior a escala, mais próximo é o ponto de observação,
o que permite a visualização de maior quantidade de detalhes,
com menor abrangência espacial.
A “escala geográfica”, por sua vez, diz respeito aos diferentes modos de percepção e de concepção da realidade espacial
em recortes específicos. Ou seja, “tem a ver não com a fração
da divisão de uma superfície representada em um documento
cartográfico, mas sim com a própria extensão ou magnitude do
espaço que se está levando em conta” (idem). Como alerta Iná
Elias de Castro (2014, p.119), confundir a “escala fração” com
a “escala extensão” é tomar “o mapa pelo terreno”. Esta autora
propõe três linhas de reflexão sobre a escala, imbricadas entre
si: como uma questão epistemológica (a partir da superação
da analogia com a escala cartográfica, considerada inconveniente ou imprópria por vários autores); “como um problema
metodológico essencial para a compreensão do sentido e da visibilidade dos fenômenos numa perspectiva espacial”; e “como
uma estratégia de apreensão da realidade que define o campo
empírico da pesquisa dos fenômenos, ou seja, os fenômenos
que dão sentido ao recorte espacial objetivado” (Castro, 2014,
p.119-120).
Souza (2013, p.181-182), por sua vez, propõe discutir a noção de escala sob três pontos de vista: a escala do fenômeno
(objeto de pesquisa), a escala de análise e a escala da ação. A
primeira refere-se à abrangência física de um “suposto objeto real” no mundo (tamanho, extensão); no caso de fenômenos sociais, diz respeito à abrangência espacial dos processos
e dinâmicas observados (movimentos anti-globalização, por
exemplo). Já a escala de análise é intelectualmente construída
com base na relação existente entre o “objeto real” e o “objeto
do conhecimento”, o que permite a “apreensão de características relevantes de alguma coisa que estamos investigando ou
tentando elucidar, a partir de uma questão ou de um problema
que tenhamos formulado” (grifos do autor). Por fim, a escala de
ação, de caráter estratégico, diz respeito “à reflexão acerca do
alcance espacial das práticas dos agentes”; logo, “se refere a determinados fenômenos sociais, concernentes a ações (em geral
coletivas) e ao papel de agentes/sujeitos”.
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A abordagem anti-hierárquica e multiescalar
Souza (2013) e Castro (2014) destacam a contribuição de
Yves Lacoste acerca do entendimento geográfico da escala, por
ter sido ele quem primeiro chamou a atenção para o “efeito cognoscente da mudança de escala” em uma investigação científica,
com seus postulados de “ordens de grandeza dos conjuntos espaciais” e de “níveis de análise da realidade” (Castro, 2014, p.122).
Para este geógrafo francês (apud Souza, 2013, p.185), ao se escolher determinado espaço como campo de observação apreendese certos fenômenos e estruturas desse “recorte espacial”, o que
implica deixar invisíveis, pouco nítidos ou “deformados” outros
fenômenos e estruturas não privilegiados desse ponto de vista. A
cada mudança de escala “corresponde uma mudança do nível de
análise e deveria corresponder uma mudança no nível de concepção” (Lacoste, 1976, apud Castro, 2014, p.122). Por outro lado, há
fenômenos “cuja natureza se altera de acordo com as escalas de
observação” (idem, p.126) e outros que só podem ser observados
sob determinadas escalas (como as mudanças climáticas, em escala planetária, por exemplo).
Castro chama a atenção para os riscos de “inferências falaciosas” quando se transferem situações de uma escala para outra,
sem considerar as especificidades dos fenômenos em relação às
escalas de observação e de conceituação. “A consequência mais
flagrante do privilégio de uma escala de concepção em detrimento de outras é o aprisionamento do espaço de empiria a uma
estrutura conceitual que nem sempre lhe é adequada” (Castro,
p.126). É o caso dos estudos de jornalismo quando privilegiam a
escala nacional como o lugar da excelência, do profissionalismo,
em contraponto ao local e ao regional como precário e amador.
Principalmente se consideramos que a escala “nacional” atribuída
ao chamado “jornalismo de referência” (produzido no eixo RioSão Paulo) é, na verdade, regional com ressonância no debate público nacional.
Para Castro (idem, p.134), mudança de escala “não é uma
questão de recorte métrico, mas implica transformações qualitativas não hierárquicas que precisam ser explicitadas”. Cada
recorte deve equivaler a “unidades de concepção” que não precisam ter, necessariamente, o mesmo tamanho, mas devem colocar “em evidência relações, fenômenos, fatos que em outro
recorte não teriam a mesma visibilidade” (idem, p.145). Castro
considera necessário problematizar a escala “como uma estratégia de aproximação do real que inclui tanto a inseparabili-
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dade entre tamanho e fenômeno (...), como a complexidade dos
fenômenos” (p.118). Para esta autora, “o fenômeno observado,
articulado a uma determinada escala, ganha um sentido particular” (p.120). “Na realidade, todo fenômeno tem uma dimensão
de ocorrência, de observação e de análise mais apropriada”, pondera (p.127). É a escala de observação que torna visível certos
atributos de um fenômeno, possibilitando sua mensuração, análise e explicação.
A suposição de hierarquia entre os níveis escalares é uma
das questões mais debatidas nas reflexões teóricas sobre a escala geográfica, que se aplicada aos estudos de jornalismo poderia justificar uma relação hierárquica entre os jornais ditos de
“prestígio nacional” e os das demais escalas (regional, local, comunitário), em vez de tratar cada escala apenas como um dos
atributos de diferenciação entre eles. Nessa perspectiva anti-hierárquica, as escalas “definem modelos espaciais de totalidades sucessivas e classificadoras e não uma progressão linear
de medidas de aproximação sucessivas” (Castro, 2014, p.136).
Contudo, por mais que se questionem essas relações hierárquicas em defesa de uma abordagem mais fluida e flexível, a ideia
das “bonequinhas russas” (as matrioskas) vem sempre à mente
quando se pensa nos desdobramentos entre as escalas. O nível
“local”, por exemplo, é muitas vezes identificado como um recorte político-administrativo correspondente ao município, ou à sua
cidade-sede, ou ainda a qualquer cidade, independente de reconhecimento formal. Pode ainda ser estendido às suas sub-escalas, como um povoado, um bairro ou um setor geográfico.
Assim, como já salientaram David Harvey e outros (2000, apud
Souza, 2013, p.191), “as escalas não são imutáveis, muito menos
‘naturais’; elas são, muito pelo contrário, produtos de mudanças
tecnológicas, de modos de organização humana e da luta política”.
Ou, no dizer de Moore (2008), a escala não é uma categoria fixa ou
dada, mas sim, “socialmente construída, fluida e contingencial”. Souza (2013, p. 188) concorda e considera que as escalas variam em
número e natureza, “da mesma maneira como variam os objetos de
conhecimento, os modos de construí-los e as questões (os problemas) que orientam essa construção”. Por isso, qualquer proposta
de tipologia escalar serve apenas para situar os recortes espaciais
e orientar as escolhas dos níveis de análise, e terá sempre que ser
relativizada de acordo com o contexto específico de cada pesquisa. Nessa perspectiva, a escala é vista aqui como um instrumento
metodológico de mão dupla, que pode partir dos desdobramentos
do lugar (cidade, aldeia, bairro, quarteirão, rua etc.) ou da totalidade
global (mundo, continente, país, região, lugar).
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A região e suas escalas

4. Dado mais recente, divulgado pelo
IBGE em junho de 2013. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/economia-eemprego/2013/06/cresce-numero-demunicipios-no-brasil-em-2013
5. Vale ressaltar que antes dessa
mudança promovida pelo IBGE em 2017,
vários estados brasileiros já vinham
adotando divisões internas denominadas
“regiões de planejamento” ou “regiões
de desenvolvimento”, que nem sempre
coincidiam integralmente com as
mesorregiões traçadas pelo Instituto.
Mas é curioso observar que essas
divisões de caráter político-econômico
coincidem, em muitos casos, com a
distribuição das afiliadas da Rede Globo
pelo território estadual, como será visto
adiante.
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Enquanto construto intelectual, o conceito de região apresenta-se como uma “espécie de artifício ou instrumento que
permite o entendimento das ‘partes’ do espaço geográfico
através de princípios gerais de diferenciação/homogeneização”, segundo Haesbaert (2010, p.91), sejam essas partes vistas como espaços preponderantemente econômicos ou como
realidades simbólicas e identitárias associadas aos espaços vividos. Para Yves Lacoste (1988, apud Souza, 2013, p, 141), a
“representação mais operacional e científica do espaço não é
a de uma divisão simples em ‘regiões’, em compartimentos justapostos uns aos outros, mas a de uma superposição de vários
quebra-cabeças bem diferencialmente recortados”. Ele considerava uma “falácia” supor que “o conteúdo de uma região mais
ou menos se explicasse em si mesmo, quando, na verdade, processos atinentes a diferentes escalas contribuem para definir
estruturas e dinâmicas na escala regional” (idem).
Segundo Souza (2013, p. 145-146), “há uma tradição acadêmica que, ora explícita e conscientemente, ora tacitamente”,
identifica a região como um nível ou uma escala geográfica intermediária entre a escala “local” (especialmente a da cidade ou
município) e a “nacional”, ou seja, como “uma entidade espacial
maior que uma cidade ou município e menor que um país”. No
entanto, ele considera como “escala da região” a variedade de
unidades e sub-unidades espaciais que recortam um território.
Isto significa que, como apontam Théry e Mello (2009), entre
a escala das 27 unidades da federação e a pulverização dos
5.570 municípios4, existem outros agrupamentos territoriais,
como os agregados de municípios em “regiões geográficas intermediárias”, que substituíram as mesorregiões, ou em “regiões geográficas imediatas”, que substituíram as microrregiões
(IBGE, 2017)5 .
Dentro da escala regional é possível encontrar também
“regiões” tradicionais ou político-administrativas que recortam estados sob diferentes critérios identitários ou pragmáticos (Vale Paraibano, Serra Gaúcha, Recôncavo Baiano,
Agreste Pernambucano, Cariri, Baixo Solimões etc.). Souza
(2013, p.148, nota 18) lembra que alguns recortes espaciais
do Brasil correspondem a uma “forte identidade regional,
reconhecida tanto por outsiders quanto insiders”, como o
Nordeste e a Amazônia. Théry e Mello (2009) citam como
exemplo o noroeste do Maranhão, que “é mais amazônico do
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que nordestino”, ainda que oficialmente o Estado faça parte
da região Nordeste.
Isso é tão evidente que a região foi incluída na Amazônia Legal, continuando ao mesmo tempo (...) na
competência da agência de desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. É um reconhecimento do seu caráter
específico mas, sobretudo, uma boa ocasião para as
oligarquias locais se aproveitarem das duas fontes de
incentivos (SOUZA, 2013, p.266-267).

Por outro lado, “a macrorregião Sudeste é uma espécie de
extremo oposto”, pois ali os gentílicos referem-se sempre a um
estado ou capital, como mineiro, capixaba, carioca ou paulistano, “mas nunca a esse agregado chamado Sudeste”. Afinal,
fala-se em “povos amazônicos” (ou amazônidas), comemora-se
o “dia do nordestino” (8 de outubro), mas não se tem notícia
de algo a respeito dos “sudestinos”. O termo “região” também
é atribuído a divisões da escala “local”, intramunicipais e intraurbanas, como distritos, zonas e “regiões administrativas”
que aglutinam bairros, comunidades ou povoados. Portanto, o
que distingue o local do regional, no contexto da Comunicação,
é apenas uma questão da escala a partir da qual se observam
as práticas midiáticas em questão: se um bairro, uma comunidade, uma cidade ou um município; ou se um aglomerado de
localidades reconhecido por uma certa identidade (geográfica,
sociocultural, histórica) ou ainda por uma denominação político-administrativa.
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Regionalização midiática
Para Haesbaert (2010, p.91), “falar em região é também,
concomitantemente, envolver-se com os diversos processos e/
ou métodos de regionalização”, entre os quais, “como um processo efetivamente vivido e produzido pelos grupos/sujeitos
sociais”. Para este autor, “o regional se impõe por sua multiplicidade ou, se preferimos, por sua complexidade”, o que implica “a
adaptação de nossas conceituações aos contextos históricos,
geográficos e culturais em que estamos mergulhados e/ou que
estamos focalizando” (...). “Até mesmo diferentes espaços dentro de um mesmo país, especialmente no caso de Estados de
grandes dimensões como o nosso, podem exigir importantes
adaptações em nossos princípios de regionalização, única forma de darmos conta dos processos mais relevantes em termos
das articulações regionais” (ob. cit., p.184).
Haesbaert considera ainda que “qualquer nova proposta
para estudos regionais, hoje, deve levar em conta, sobretudo,
as mudanças nas relações de articulação entre sujeitos sociais
através de redes que imbricam em diferentes escalas”, do local
ao global, passando pelas “novas mesoescalas regionais” (infranacionais) e os megablocos transnacionais (ob.cit., p.187-188).
Ele alerta que, “embora as articulações regionais tenham tendência a privilegiar uma dimensão ou escala, obviamente elas
estão sempre, todas, diferencialmente conjugadas – num jogo,
hoje, de crescente complexidade, dependendo da própria força
dos sujeitos sociais ‘articuladores’” (ob. cit., p.189).
Região seria, então, uma das concepções possíveis do território, relativa a “questões da ordem das práticas efetivas de
diferenciação do espaço” (ou seu “recortamento”). E a regionalização apresenta-se como um processo que busca “identificar
parcelas do espaço articuladas ou dotadas de relativa coerência”, revelando articulações ligadas à “ação concreta de controle, produção e significação do espaço pelos sujeitos sociais que
as constroem, no entrecruzamento de múltiplas dimensões
(econômica, política, cultural...) – ainda que uma delas, variável de acordo com o contexto geográfico e histórico, se possa
impor e, de algum modo, ‘amalgamar’ as demais” (Haesbaert,
2010, p.171).
A “regionalização midiática” enquadra-se, assim, no padrão
de “regionalização restrita a determinado grupo ou sujeito social
[que] busca produzir, gerir e/ou representar seu espaço de forma articulada, em função de seus próprios interesses” (ob. cit.,
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p.190 – grifos do autor). No Brasil do século XXI, essa “regionalização” diz respeito aos novos arranjos e inter-relações dos
grupos de mídia que atuam no território brasileiro, resultantes
de alguns movimentos concomitantes: os impactos da globalização do capitalismo na organização da produção, que afetam
a ordenação do território brasileiro e a organização dos mercados internos de consumo; os recentes processos de urbanização daí resultantes, que estimulam a criação de mais regiões
metropolitanas e expandem as cidades médias, com novas
aglomerações urbanas; o impacto do avanço e disseminação
das tecnologias digitais sobre as formas de produzir, processar,
armazenar e transmitir informação; um modelo de governo
neopopulista que, por meio de mecanismos de transferência
de renda, incorporou às camadas médias da população novos
consumidores, transformados em audiências; e uma política de
descentralização das verbas de publicidade governamental e
sua aplicação em uma variedade maior de veículos e parcelas
do território nacional ocorrida entre 2003 e 20146.
Em qualquer desses sentidos, “regionalizar” não significa
apenas dividir, recortar espaços mas, principalmente, ocupar,
requalificar ou ressignificar parcelas de territórios, por meio de
intervenções midiáticas que busquem diferenciar-se daquelas
já desenvolvidas nas áreas centrais, em termos de construção
de identidades, ao mesmo tempo em que reproduzem certos
modelos de negócios, e referenciais técnico-estéticos dominantes nas maiores capitais do país. Essa consideração diverge
da forma como a mídia regional vem sendo tradicionalmente
estudada no Brasil, conforme diagnosticado por Pâmela Pinto
(2012, 2013, 2014), que indica duas linhas de estudo recorrentes: uma que ela denomina “perspectiva relacional assimétrica”,
que toma como modelo de referência os grupos/veículos situados no eixo São Paulo-Rio de Janeiro-Brasília; outra que identifica como “super-local”, por supervalorizar, isoladamente, veículos ou grupos localizados fora deste eixo (Pinto, 2013, p.99).
Observa-se, assim, a necessidade de “propor um reposicionamento do lugar da mídia regional nos estudos de comunicação
do país” (idem), de modo a contemplar a diversidade e a complexidade do sistema midiático como um todo, em relação ao qual
os meios locais e regionais sejam compreendidos como “subsistemas”, com suas particularidades e singularidades, e não como
modelo “inferior” da “mídia nacional”. Trata-se, portanto, de uma
perspectiva multiescalar, não-hierárquica, na qual a cada recorte espacial corresponde um padrão de intervenção midiática
que lhe é peculiar, e que deve ser estudado como tal.
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6. A Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República
(Secom) do Governo Lula implantou
a regionalização em duas etapas, por
meio dos Decretos n° 4.799/2003 e
n° 6.555/ 2008. Em abril de 2013, o
então Secretário-Executivo do órgão,
Roberto Bocorny Messias, publicou
artigo no Observatório da Imprensa
com dados referentes ao exercício de
2012 mostrando que, apesar de a TV
Globo continuar levando a maior fatia do
bolo publicitário do governo federal, a
programação nos demais canais abertos,
emissoras regionais e de TV fechada
subiu de 39% para 57% em nove anos,
segundo dados fornecidos à Secom pelo
Instituto para Acompanhamento da
Publicidade (IAP). Ver Messias, 2013.
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7. Ver em http://negocios8.redeglobo.
com.br/Paginas/Brasil.aspx (acessado
em 18/11/2018).
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Com base nessa perspectiva de regionalização midiática,
propõe-se aqui um breve estudo exploratório das principais
escalas observáveis na distribuição geográfica e nos recortes
territoriais que demarcam a atuação das emissoras próprias
e afiliadas que compõem a Rede Globo de Televisão, estrategicamente espraiada por quase todo o território nacional. Segundo o Dicionário de Mídia, publicado pela Direção Geral de
Negócios da Globo (FURGLER e FERREIRA, 2018), “afiliada” é
uma emissora “de rádio ou TV vinculada a outra pela retransmissão de alguns programas ou a totalidade da programação
desta, sendo, porém, empresarialmente independente”. Todas
as afiliadas da Globo são por ela consideradas “exibidoras” –
“emissora de TV que retransmite a programação de uma rede”,
embora várias delas sejam também “geradoras”: “emissora de
rádio ou TV que, detendo outorga oficial, transmite programação própria ou de terceiros dentro de uma região, podendo
explorar o sinal comercialmente”. Ainda de acordo com o mesmo Dicionário, apenas na Amazônia Legal uma retransmissora
pode ter estatuto de geradora, podendo produzir programação local e realizar comercialização local, “mas sem os direitos
de uma geradora formalmente outorgada”.
O Atlas de Cobertura da Rede Globo (2018) apresenta a
distribuição das suas 123 exibidoras na escala nacional, por
meio de duas representações cartográficas: uma a partir do
mapa das cinco macrorregiões geográficas, das quais se desdobra a localização das emissoras por estado e regiões intermediárias (mapa clicável disponível apenas para consulta online7);
outra que identifica todas as cidades de cada estado e região
nas quais estão sediadas essas exibidoras.
A tabela de dados que acompanha o primeiro mapa registra
que a “área de cobertura” das 122 emissoras que compõem a
Rede (contra 123 indicadas no mapa) abrange 98,33% dos municípios do país e 99,37% dos seus habitantes. Ficam fora dessa
cobertura 93 municípios e seus pouco mais de 1,3 milhão de
habitantes. Vale esclarecer que para a Rede Globo “cobertura” tem um caráter geográfico, correspondendo à “distância
máxima a que pode chegar a emissão de determinado meio de
comunicação”. Ou seja, não se traduz em “efetivação do alcance em termos de audiência”, como induzia a primeira edição do
Dicionário de Mídia. Já “alcance” é definido como o “número de
diferentes pessoas (ou domicílios) expostas pelo menos uma
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vez a um veículo ou a uma combinação de veículos”, que pode
ser “expresso em porcentagem ou número absoluto”. Note-se
que se trata de uma concepção bem restrita de “audiência”, que
merece estudos específicos.
A partir da navegação no mapa clicável foi possível identificar que a “cobertura” da Rede realiza-se por meio de grupos
de mídia regionais que atuam em cinco escalas geográficas, as
quais extrapolam as tradicionais divisões territoriais do IBGE,
conforme apresentado a seguir.
- supraestadual: quando um mesmo grupo empresarial
atua em dois ou mais estados contíguos com um conjunto de emissoras: Rede Amazônica (13 emissoras em
5 estados); Rede Anhanguera (12 emissoras em 2 estados); Rede Mato-grossense de Comunicação (7 emissoras em 2 estados);
- estadual: escala de atuação das emissoras pertencentes
a um mesmo grupo empresarial cujo sinal alcança todas
ou a maior parte das regiões intermediárias de um estado: TV Liberal (Pará); TV Mirante (MA); Rede Bahia;
Rede Gazeta (ES); Rede Paranaense de Comunicação
(RPC); Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS)8 e emissoras “avulsas”, como a maioria nos estados do Nordeste.
- subestadual: onde atuam grupos de emissoras locais associadas que cobrem algumas regiões intermediárias ou
imediatas de um estado, como a TV TEM e a EPTV em
São Paulo e a Integração em Minas, por exemplo.
- local com cobertura sub-regional: nível de atuação de
empresas que detêm uma única outorga de TV aberta,
geralmente situada em capital ou cidade polo, que atuam como retransmissora da rede nacional e geradoras
de programação local.
- multiterritorial: caso de empresas que detêm outorgas
em territórios não contíguos às quais atribuem status de
“rede”, como a Rede Inter TV, que possui seis afiliadas à
Globo em três estados de duas regiões diferentes.
Para se chegar a essa categorização foram confrontadas as
representações cartográficas de todos os estados de cada região com as tabelas correspondentes dos dados de cobertura
fornecidos pela Rede Globo, levando em conta também as divisões de regiões intermediárias (antigas mesorregiões) adotadas pelo IBGE (2017). Nesse procedimento, constatou-se que
não é a abrangência da área geográfica que define a localização
das afiliadas e sim a densidade populacional e a influência eco-

S onia Aguiar

8. O Grupo RBS foi, durante décadas, o
maior conglomerado regional de mídia
do país, com 18 emissoras em dois
estados até março de 2016, quando
vendeu todos os jornais, emissoras
de rádio e TV que possuía em Santa
Catarina para o Grupo NBC, formado
especificamente para a operação (ver
AGUIAR, 2016, p.221).
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nômica e política que suas cidades-sede exercem além do seu
próprio território, pelo que isto representa em termos de audiência, mercado publicitário e prestígio. Contudo, mesmo em
um estado como São Paulo, onde as redes subestaduais e sub
-regionais possuem cobertura densa, há “lugares em que não
chega nenhum tipo de programação local e nacional”, como
identificou Munhoz (2008a, p.123)9 .
Outras variáveis específicas também foram levantadas,
caso a caso, no percurso da pesquisa, o que permitiu identificar “redes regionais de TV”, mesmo quando não identificadas
como tal no portal de negócios da Globo, com diferentes escalas de atuação. Foram consideradas como tal emissoras pertencentes ao mesmo grupo de comunicação, geralmente utilizando a mesma denominação, diferenciadas apenas pelo nome
da cidade-sede.

9. Em novembro de 2018 o portal
Negócios Globo indicava que dois
municípios de São Paulo, que somavam
72.429 habitantes, não eram cobertos
pelas suas 12 emissoras afiliadas e uma
própria no Estado.
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Redes regionais afiliadas à Rede Globo
As três redes que atuam na escala supraestadual estão
situadas nas macrorregiões Norte e Centro Oeste e têm configurações geográficas e perfil de atuação diferenciados. Em
termos de número de emissoras e abrangência da cobertura
geográfica de sinal, a Rede Amazônica é a maior rede regional
de TV do Brasil. Atua em cinco estados da Região Norte, quatro dos quais fronteiriços, e é composta por 13 exibidoras da
Globo: seis em Rondônia; três no Amazonas; duas no Acre (Rio
Branco e Cruzeiro do Sul); uma em Roraima (Boa Vista); uma
no Amapá (Macapá). A programação da Globo é distribuída a
este vasto território por meio de mais de 200 retransmissoras a partir dos municípios mais populosos e economicamente
mais fortes. O mapa das afiliadas na Região Norte (Figura 1)
ilustra o modelo concentrado de regionalização midiática. No
Amazonas, por exemplo, a emissora da capital distribui seu sinal para 58 municípios, que juntos possuem quase 3,7 milhões
de habitantes, enquanto Itacoatiara e Parintins restringem-se
a transmissões locais. Dois municípios do estado (cerca de 39
mil pessoas) estão fora da área de cobertura da Rede.

Figura 1 – Afiliadas da Rede Globo na Região Norte

Fonte: Negócios Globo (2018). Os recortes assinalados no mapa da Região Norte indicam as áreas de cobertura das afiliadas da Globo, sendo que as capitais são responsáveis pelo maior alcance geográfico e populacional do sinal. A área em destaque no mapa do Pará indica a única não coberta pela Rede Liberal.
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10. Em novembro de 2018 o Grupo
Jaime Câmara anunciou, oficialmente,
que vendeu a TV Anhanguera, suas
rádios e os jornais O Popular e Daqui
para o Grupo Zahran, que assumirá o
negócio em 1º de janeiro de 2019.
Fonte: Fusões & Aquisições (10/11/18).
Disponível em: http://fusoesaquisicoes.
blogspot.com/2018/11/grupo-zahrancompra-tv-anhanguera.html. Acesso em
24/11/18

O Grupo Rede Amazônica (GRAM), que concentra seus
negócios na radiodifusão, é presidido por por Phelippe Daou
Junior, herdeiro de um dos três fundadores do conglomerado,
em 1972, e tem demonstrado interesse em expandir sua atuação para outros estados da macrorregião. Em junho de 2018,
ampliou a rede da CBN Amazônia com a aquisição da ex-Joven
Pan Belém, que se somou às rádios de Manaus, Macapá, Rio
Branco, Porto Velho, Manacapuru (AM) e Guajará-Mirim (AC).
Junto com a Rádio Echos da Amazônia, as emissoras integram
a subsidiária Amazônia Cabo, também proprietária da Amazon
Sat, uma rede de transmissão multiplataforma de programação
de TV com sede em Manaus, mas montada a partir de uma outorga concedida em Porto Velho, capital de Rondônia, onde o
GRAM detém as seis afiliadas da Globo no Estado.
O próximo alvo do GRAM é a Rede Liberal (Figura 1, à
direita), pertencente às Organizações Rômulo Maiorana
(em litígio familiar), que atua na escala estadual do Pará
com nove afiliadas da Globo (além de emissoras de rádio e
o diário O Liberal)10 : sete nas antigas mesorregiões do Nordeste e Sudeste, inclusive a de Belém, uma no Centro, e outra
no Sudoeste. A TV Liberal Belém cobre 88 dos 144 municípios paraenses (dos quais 23 não conectados à Rede Globo).
Apenas um “pedaço” do Pará está fora do domínio midiático da
família Maiorana, a região intermediária de Santarém, conhecida como Baixo Amazonas (escala subestadual no Noroeste
do Pará), que abrange 19 municípios, dos quais 13 estão cobertos pelo sinal da TV Tapajós (Figura 1). Ou seja, uma escala
subestadual. A emissora é controlada pelo Sistema Tapajós de
Comunicação, de propriedade da família herdeira do fundador,
Joaquim da Costa Pereira, que abrange também uma rádio FM
e o portal Notapajos.com. Não há afiliada da Globo na região
de Marajó.

Figura 2 – Rede Anhanguera divide-se em dois estados das regiões Norte e Centro-Oeste

Fonte: Negócios Globo (2018)
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Também operando na escala supraestadual, a Rede Anhanguera é formada por três emissoras no Tocantins e oito em
Goiás, que até 1988 formavam um só território mas foram
separados em duas macrorregiões diferentes (Norte e Centro-Oeste). A Rede pertencia ao Grupo Jaime Câmara, proprietário de 24 veículos de comunicação, entre jornal, rádio,
TV e internet, até novembro de 2018, quando sua venda foi
negociada com o Grupo Zahran, proprietário da Rede Matogrossense de Comunicação. A distribuição de sinal da Rede
Anhaguera (Figura 2) pelas regiões intermediárias é mais equilibrada no Tocantins, em termos de alcance populacional. Mas
em termos de municípios, Araguaína concentra mais do dobro
do que a afiliada da capital, Palmas. Já em Goiás, as oito afiliadas cobrem todas as regiões intermediárias, exceto o Nordeste
Goiano, que recebe a programação da emissora da capital.
A Rede Mato-grossense de Comunicação (Figura 3), de
propriedade do Grupo Zahran (distribuidor de gás e pecuarista), é formada por duas sub-redes situadas em estados contíguos que originalmente formavam um mesmo território. As
quatro emissoras da TV Centro América distribuem-se por
Mato Grosso de modo bastante desigual; a da capital, Cuiabá,
envia a programação para 123 municípios de três regiões intermediárias; enquanto as de Sinop, no Norte, de Tangará da
Serra, no Sudoeste, e de Rondonópolis, no Sudeste, restringem-se aos municípios onde têm sedes. Já as três emissoras
da TV Morena cobrem todos os municípios das quatro regiões
sul-matogrossenses: a capital, Campo Grande, situada bem no
centro do Estado, transmite para 32; Ponta Porã, no Sudoeste,
para 45; e Corumbá, na fronteira extremo-oeste da região do
Pantanal, para apenas dois.
Figura 3 – Rede Mato-grossense de Comunicação

Fonte: Negócios Globo (2018)
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11. À época do fechamento deste
texto circulavam notícias de que o
Grupo Integração, de Minas Gerais,
estava negociando com o Sistema
Mirante de Comunicação a compra
das emissoras, mas não foi possível
confirmar oficialmente. O Grupo mineiro
já havia tentado comprar outra afiliada
da Globo no Nordeste, a TV Sergipe,
mas a família Franco não chegou a um
acordo e o negócio foi desfeito, depois
de anunciado publicamente.

12. Criado em 2017, após a conclusão
do processo de transição da venda dos
antigos veículos de comunicação do
Grupo RBS para o Grupo NC em Santa
Catarina (ver AGUIAR, 2016), que além
das emissoras de TV incluíram os jornais
Diário Catarinense, A Notícia, Jornal
de Santa Catarina e Hora de Santa
Catarina, e as emissoras de rádio CBN
Diário, Atlântida e Itapema.
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Na escala estadual, o Atlas de emissoras da Rede Globo
permitiu identificar outras seis redes, além da já citada Liberal:
duas no Nordeste, uma no Sudeste e três na Região Sul (Figura
4). A Rede Bahia, controlada pela família Magalhães, é maior do
Nordeste, com seis emissoras locais, cada qual sediada em (e
nomeada como) uma cidade polo de seis das antigas mesorregiões do Estado (agora subdividido em dez regiões geográficas
intermediárias). O sinal da TV Bahia, de Salvador, é o que cobre
o maior número de municípios (139), incluindo os do CentroNorte Baiano, onde não há afiliada da Globo. Já a distribuição
das quatro emissoras do Sistema Mirante de Comunicação,
pertencente aos irmãos Sarney11, pelo território maranhense
se superpõe ao traçado das cinco regiões intermediárias do
Estado. O maior número de municípios (87) é coberto pela
Mirante Cocais; porém, o sinal transmitido pela afiliada da capital, São Luís, alcança o maior percentual de habitantes (44%
distribuídos por 81 municípios). No Espírito Santo, as quatro
emissoras da Rede Gazeta, do Grupo João Santos (produtor
de cimento, além de dono de rádios, TVs e do jornal Tribuna,
de Vitória) estão rigorosamente distribuídas pelas cidades
polo das regiões geográficas intermediárias, em igual número.
O sinal da afiliada da capital, Vitória, embora cubra apenas 15
municípios (contra 28 da TV Gazeta Sul, de Cachoeiro do Itapemirim), alcança mais da metade da população capixaba.
As três redes afiliadas da Globo na Região Sul do País são
as mais simétricas em relação às regiões geográficas dos seus
estados, conforme indicam os mapas da Figura 4. As oito emissoras da Rede Paranaense de Comunicação (RPC) – do GRPCom, também proprietário do Gazeta do Povo e Jornal de Londrina – cobrem as seis regiões intermediárias mais Paranavaí
(a mesma de Maringá) e Foz do Iguaçu (a mesma de Cascavel).
Com isso, o Norte Pioneiro, onde não há afiliada, recebe a programação de Londrina; Ponta Grossa cobre o Centro-Oriental;
Guarapuava, o Centro-Sul, e ambas dividem com Curitiba a cobertura de sinal para a antiga mesorregião Sudeste (Figura 4).
Em Santa Catarina, as seis afiliadas da Globo pertencentes
ao neófito grupo de mídia NSC12 dividem-se entre as sete novas regiões intermediárias, cinco das quais nomeiam as emissoras da rede: Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joinville, Blumenau, Lages e Caçador, estas duas últimas abarcadas pelo sinal
da TV Centro-Oeste, com sede em Joaçaba (Figura 4). No Rio
Grande do Sul fica a segunda maior rede regional do País, em
termos do número de emissoras, as 12 afiliadas da Globo de
propriedade do Grupo RBS, que atua concentradamente na
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Figura 4 – Redes de emissoras que atuam em escala estadual
Bahia
Maranhão
Espírito Santo

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Fonte: Negócios Globo (2018)

área de mídia (13 marcas, entre jornais, rádios, TV e o Portal
clicRBS), empreendimentos digitais (e.Bricks) e publicações.
Apesar de cobrirem com folga todas as oito regiões intermediárias do Estado, as afiliadas gaúchas também concentram sinal em certos municípios: 92 recebem o sinal de Porto Alegre
para uma população de quase 5 milhões de pessoas; a de Passo
Fundo cobre 84 municípios, com mais de 825 mil habitantes; e
a de Santa Rosa concentra 69 municípios com mais de 620 mil
moradores ao todo.
Uma outra configuração de afiliadas da Globo observada
na escala estadual refere-se a grupos de mídia locais que cobrem todo o território com apenas uma ou duas concessões
de canais de TV associados a retransmissoras espalhadas pelo
Estado, como é o caso da maioria das exibidoras/ geradoras do
Nordeste. No Piauí, a família Alencar (de advogados e políticos)
denomina “Rede Clube” a ligação entre a TV Clube, que a partir
da capital, Teresina, cobre 97 municípios (71%), e a sucursal TV
Alvorada Floriano, cujo sinal alcança 39 municípios, a partir de
uma das seis regiões intermediárias do Estado. Os 88 restantes, onde vivem mais de 465 mil pessoas, só recebem sinal de
TV via antenas parabólicas (transmissão por satélite).
Apesar de o Ceará estar dividido em seis regiões intermediárias, o Sistema Verdes Mares, do Grupo Edson Queiroz (que
inclui várias indústrias e agronegócios, além de outros meios
de comunicação), possui apenas duas emissoras, que dividem
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o Estado em dois, Norte (o da capital, Fortaleza) e Sul (a partir de Juazeiro do Norte). A primeira concentra o sinal que vai
para 118 municípios e mais de 7 milhões de pessoas; a segunda, para 66 e quase 2 milhões, respectivamente. Já a divisão
do território paraibano entre as afiliadas da Globo é bem mais
desigual. A TV Cabo Branco, com sede em Joao Pessoa, fica
com todo os 43 municípios do litoral em entorno, onde vivem
mais de 1.756 mil pessoas; e a TV Paraíba, de Campina Grande,
com uma população um pouco menor distribuída por 86 municípios. Mas ainda restam 94 municípios com mais de 560 mil
habitantes, ao todo, que só recebem transmissões por satélite.
As duas emissoras formam a Rede Paraíba de Comunicação,
braço midiático do Grupo São Braz (café beneficiado), de propriedade do político e empresário José Carlos da Silva Júnior.
Alagoas e Sergipe são os outros dois estados em que apenas
uma emissora transmite a programação da Globo para todo o
Estado. A TV Gazeta de Alagoas, de propriedade do ex-presidente Collor de Melo, cobre os 102 municípios, mas a TV Sergipe, da família de políticos e empresários herdeiros do ex-governador Augusto Franco, não consegue alcançar seis dos 75
municípios sergipanos, totalizando 34.596 habitantes.
No restante do País predomina a coexistência de grupos de
mídia que atuam em recortes territoriais dos estados, com São
Paulo e Minas Gerais concentrando as principais redes regionais de TV nessa escala subestadual. Para se ter uma ideia do
volume e da densidade da audiência potencial das afiliadas da
Globo nesses dois estados, apenas uma das 13 emissoras em
São Paulo não ultrapassa a casa de 1 milhão de pessoas, a TV
Fronteira (sediada em Presidente Prudente), cujo sinal alcança
57 municípios onde vivem cerca de 904 mil pessoas. Em Minas,
isto acontece com duas emissoras da Rede Integração, a de
Ituitaba e a de Uberaba, que juntas somam pouco mais de 900
mil habitantes distribuídos por 40 municípios. Todas as demais
afiliadas da Globo no Estado ultrapassam a casa de 1,4 milhão.
Em São Paulo, onde o IBGE mapeou 11 regiões intermediárias, o sinal da Rede Globo é distribuído por uma emissora
própria e 12 afiliadas, cada qual cobrindo um determinado “recorte geográfico” de municípios baseado em interesses midiáticos (Figura 5). As quatro emissoras da TV TEM (sigla de Traffic
Entertainment and Marketing), que formam a rede regional
criada em 2003 pelo empresário de negócios esportivos José
Hawilla (falecido em 2018), cobrem uma área de 314 municípios das regiões de Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba e
Itapetininga, recorte territorial equivalente a 49% do interior
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Figura 5 – Redes sub-regionais dos estados de São Paulo e Minas Gerais

Fonte: Negócios Globo (2018)

paulista, onde vivem 8,5 milhões de habitantes (pouco menos
que toda a população do Ceará). A TV TEM de Ribeirão Preto,
sozinha, alcança 144 municípios e uma população de quase 2,5
milhões (equivalente à cobertura da TV Bahia).
Outra parcela importante desse território estadual é ocupada pela EPTV – Emissoras Pioneiras de Televisão, criada em
1979 por José Bonifácio Coutinho Nogueira, fundador e primeiro presidente da TV Cultura, de São Paulo. Composta pelas
filiais Ribeirão Preto, Central (São Carlos) e Campinas, a rede
possui também um braço transfronteira, a EPTV Sul de Minas,
sediada em Varginha13. Segunda maior rede regional paulista, a
EPTV cobre 157 municípios com uma população total na casa
dos 9 milhões, além dos 160 municípios do Sul de Minas, com
mais de 2,9 milhões de habitantes. A terceira rede subestadual
de São Paulo é a Vanguarda, com sede em São José dos Campos e outra exibidora em Taubaté, que juntas alcançam uma
população de mais de 2,8 milhões distribuída em 44 municípios
do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As duas emissoras criadas
em 2003 (mesmo ano da TV TEM) pertencem a José Bonifácio
de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, considerado como
um dos criadores do “padrão Globo de qualidade” e corresponsável pela hegemonia da rede nacional na televisão brasileira.
Ele deixou o comando da Globo em 1998, quando exercia o
cargo de vice-presidente de operações.
O território mineiro, dividido pelo IBGE em 12 regiões geográficas intermediárias, é “loteado” em nove áreas de cobertura de sinal televisivo por afiliadas da Globo: cinco pela TV
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Integração (quatro emissoras no Sudoeste e outra em Juiz de
Fora); duas pela Inter TV, que cobre o Centro-norte (Montes
Claros) e o Nordeste mineiro (Coronel Fabriciano); uma pela
EPTV Sul de Minas (Varginha) e uma pela emissora própria da
TV Globo na capital, Belo Horizonte (Figura 6). Ainda assim, essas afiliadas mineiras não cobrem três dos 853 municípios do
Estado, dos quais 294 (34%) ficam a cargo da Rede Inter TV,
com um alcance de mais de 5 milhões de habitantes; e 229 municípios (27%) cujas populações somam quase 6 milhões são
cobertos pela Rede TV Integração, do empresário e político
Tubal de Siqueira Silva (ex-prefeito de Uberlândia).
Em sete estados brasileiros emissoras “isoladas” vinculadas
a uma única concessão de TV aberta, geralmente situadas em
capitais ou cidades polo, assumem a cobertura sub-regional de
recortes geográficos densos de população. É o caso das cinco
emissoras próprias da TV Globo (número máximo permitido
por lei), situadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Brasília, que cobrem suas respectivas regiões
metropolitanas (ou cidades satélites, no caso da capital federal), mas também produzem conteúdos “nacionais” para toda a
Rede.
Figura 6 – Cobertura sub-regional das emissoras próprias da Rede Globo

Fonte: Negócios Globo (2018)
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Em Pernambuco, o sinal da TV Globo Recife cobre 54 municípios onde vivem mais de 5,3 milhões de pessoas, enquanto os
130 municípios restantes (com mais de 4 milhões de habitantes ao todo) são divididos entre duas afiliadas: a TV Asa Branca, de Caruaru, fundada pelo engenheiro e empresário Luiz de
França Leite com o jornalista Vicente Jorge Espíndola e vinculada à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., que fica com 108
municípios; e a TV Grande Rio, com sede em Petrolina, ligada
ao Sistema Grande Rio de Comunicação, de propriedade da família do empresário e ex-deputado Osvaldo Coelho (falecido
em 2015), com 22. Em Minas Gerais, a cobertura de sinal da
TV Globo Belo Horizonte abrange 167 municípios (menos de
20% do total do Estado) com cerca de 7,3 milhões de moradores (um terço da população mineira).
Em São Paulo, o número de municípios cobertos pela emissora própria da Globo é quase irrisório (menos de 5% do total
do Estado) mas corresponde a mais de 20 milhões de habitantes, quase metade dos 45,2 milhões de residentes. Outras três
emissoras “avulsas” afiliadas atuam nessa escala. A já mencionada TV Fronteira foi fundada em 1994 por Paulo César de
Oliveira Lima, filho de um político tradicional na região de Presidente Prudente14 e líder de um grupo empresarial que inclui a
principal universidade do Oeste paulista (Unoeste), emissoras
de rádio, o jornal Oeste Notícias e fazendas nos estados de São
Paulo e Mato Grosso. A TV Tribuna, de Santos, fundada em
1992 pelo empresário da comunicação Roberto Mário Santini
(falecido em 2007), é parte do Sistema A Tribuna de Comunicação, junto com os jornais A Tribuna e Expresso Popular, os
classificados Primeiramão de Santos e Campinas e a Tri FM,
e seu sinal cobre 27 municípios do Litoral Norte, onde vivem
pouco mais de 2 milhões de pessoas. A Região do Alto Tietê
recebia apenas a programação enviada pelas retransmissoras
da TV Globo SP até 1º de maio de 2000, quando a TV Diário
entrou no ar, como mais um veículo do Grupo Diário de Mogi,
da família Da San Biagio, cujo patriarca, Tirreno Da San Biaggio (falecido em 2015), fundou o jornal O Diário de Mogi em
1957. Atualmente a emissora cobre dez municípios, que juntos
ultrapassam 1,6 milhão de habitantes, e possui uma sucursal
em Suzano.
Sediada na capital carioca, a Globo Rio (como é chamada
comercialmente) envia programação para 18 municípios, incluindo toda a Baixada Fluminense, a Grande Niterói e parte
do Litoral Sul do Estado do Rio (até Mangaratiba), onde vivem
12,18 milhões de habitantes (mais da metade dos quais na ca-
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pital). A cobertura dos outros 74 municípios fluminenses fica a
cargo das três emissoras da Inter TV (ver adiante) e da TV Rio
Sul, que com três sucursais – em Angra dos Reis, Paraty e Três
Rios – distribui a programação local, regional e nacional para
24 cidades do Sul do Estado e do Vale do Paraíba Fluminense, totalizando um alcance de quase 1,5 milhão de pessoas. De
propriedade de Arnaldo Cezar Coelho, irmão do banqueiro e
ex-deputado federal Ronaldo Cezar Coelho, a segunda afiliada
da Globo no Estado foi fundada em 1º de dezembro de 1990,
em Resende, um ano depois que o ex-juiz de futebol iniciou
sua carreira de comentarista de arbitragem na emissora de
Roberto Marinho. Não por acaso a TV Rio Sul promove, desde 1994, seis campeonatos esportivos regionais de diferentes
modalidades. Completam o quadro de emissoras dessa escala
a TV Globo Brasília, que alcança uma população de mais de 3
milhões, e a já apresentada TV Tapajós (de Santarém, no Pará).
A última escala de regionalização midiática das emissoras e
afiliadas da Rede Globo identificada por esta pesquisa é a das
redes multiterritoriais, formadas por emissoras pertencentes
à mesma empresa que atuam em rede, mas em territórios não
contíguos. É tipicamente o caso da Inter TV, do empresário
Fernando Aboudib Camargo, que tem negócios em outros setores como shopping, construção civil, privatização de rodovias etc, e atua em três estados não-vizinhos, por meio de sete
afiliadas da Globo: três no Estado do Rio – Inter TV Planície
(Campos); TV Serra e Mar (Nova Friburgo); Inter TV Alto Litoral (Cabo Frio); duas em Minas Gerais – TV Grande Minas
(Montes Claros) e Inter TV dos Vales (Coronel Fabriciano); e
duas no Rio Grande do Norte – TV Cabugi (Natal) e TV Costa
Branca (Mossoró). Só no Estado do Rio as três emissoras da
Rede alcançam mais de 15 milhões de pessoas espalhadas por
50 municípios de três das cinco regiões geográficas intermediárias fluminenses: Campos dos Goitacazes, Petrópolis (Região
Serrana) e Macaé-Rio das Ostras (Figura 7). Em Minas, as duas
emissoras cobrem 294 visando alcançar seus quase 5 milhões
de moradores, enquanto as duas do Rio Grande do Norte visam cerca de 3,5 milhões de pessoas.
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Considerações finais
Este breve levantamento remete ao que Milton Santos denominou “os quatro Brasis”, um “mapa” do País resultante de
processos diferenciados de ocupação e desenvolvimento territoriais, no qual áreas de densidade populacional, urbana e técnica (midiática inclusive) contrastam com amplas áreas de rarefação (Santos e Silveira, 2008). As diferentes configurações de
escala de regionalização midiática aqui observadas, bem como
a dinâmica de expansão e retração de certas redes regionais,
em coexistência com emissoras “isoladas” em diferentes partes do País, corroboram a citada concepção de David Harvey
e outros (apud Souza, 2013, p.191), de que as escalas não são
naturais nem imutáveis, e sim resultantes de mudanças organizacionais, tecnológicas e políticas.
A quantidade de políticos e seus familiares com vínculos de
propriedade em emissoras locais e redes regionais, sutilmente
mencionada neste capítulo, apontam para a relação entre “coronelismo eletrônico” (tema preferencial do grupo de pesquisa
liderado pela professora Suzy Santos, da UFRJ) e as diferentes
configurações territoriais dos grupos de mídia que atuam no
mercado da TV aberta no Brasil. Algumas datas de fundações
de emissoras associadas a certos episódios envolvendo políticos e empresários de comunicação instigam a investigar, por
exemplo, se o mapa de concessões de outorgas para instalação
de emissoras geradoras e exibidoras não foi previamente desenhado antes da sua oferta pública, de modo a cair nas mãos
certas, no lugar certo, na hora H.
Também merecem atenção os movimentos de expansão
de alguns grupos regionais para além dos seus territórios de
origem, que em pouco tempo podem mudar os vários mapas
de afiliadas da Rede Globo trabalhados neste estudo (e, quem
sabe, também de outras redes de TV aberta). Quando este
artigo estava sendo finalizado para publicação circulavam notícias, em veículos locais, de negociações de compra e venda
entre os maiores grupos de mídia das regiões Norte e Centro
Oeste. Se estas operações se concretizarem, o Brasil poderá
ter as duas maiores redes regionais de televisão, em termos
de alcance territorial, cada qual nas mãos de um único grupo
de mídia: uma cobrindo a maior parte da região Norte (Rede
Amazônica), com estratégia audiovisual multiplataforma, outra
configurando uma Rede Centro-Oeste de Comunicação, com
foco na TV aberta. Confirma-se, assim, como indica Haesbaert
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(2010), que “regionalizar”, neste contexto, não significa apenas
dividir ou recortar espaços mas, principalmente, ocupar, requalificar ou ressignificar parcelas de territórios, por meio de
intervenções midiáticas.
Por fim, a distribuição regional das emissoras afiliadas à
Rede Globo de Televisão, sucintamente apresentada aqui, indica a pertinência e relevância de uma abordagem multiescalar, não-hierárquica, da mídia regional e local. Uma empreitada
que, para ser eficazmente assumida e enfrentada, exige uma
estratégia de pesquisa que contemple a articulação de estudos
comparativos dos subsistemas instalados e operantes nos diferentes recortes regionais. Tal estratégia, que precisaria ser
realizada de forma colaborativa e em rede, permitiria mapear
os efeitos da intervenção midiática em cada recorte em relação
à programação (análise de repertório); aos referenciais identitários locais e regionais (análise de conteúdo); ao comportamento da audiência (estudos de recepção); e às relações de
poder local e transterritoriais – local/regional/nacional/global
(análise de discurso). Possibilitaria, ainda, um mapeamento das
relações societárias e patrimoniais (análise documental) dos
grupos de mídia regional, que contemplasse tanto o poder do
capital quanto o papel do Estado e das regulações dos meios
de comunicação no Brasil.
Um trabalho de pesquisa dessa envergadura, coletivamente construído e obrigatoriamente interdisciplinar, permitiria
dar conta de variadas problematizações da comunicação regional, sob diferentes escalas, o que significaria obter tanto
uma visão de conjunto da paisagem midiática, por meio de uma
escala panorâmica, quanto alcançar detalhes de cada recorte
geográfico só perceptíveis a partir de certa escala de aproximação. Afinal, como apontou Lacoste, há fenômenos “cuja
natureza se altera de acordo com as escalas de observação”,
tornando visível certos atributos que possibilitam sua mensuração, análise e explicação. Nesse percurso, seriam cumpridas
as três perspectivas da escala apontadas por Souza (2013): a
do fenômeno (a regionalização midiática como objeto de pesquisa), a de análise (multiescalar e não hierárquica) e a da ação
(trabalho colaborativo em rede de pesquisa).
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Introdução
Estudar a presença de empresas de mídia nos diversos
tipos de cidades e mapear esses fluxos pode ser uma tarefa
especialmente frutífera se considerarmos o papel da mídia na
rede urbana, entendida aqui como a dimensão espacial da formação econômico-social.
São indicativos da relevância da abordagem o fato de:
1) as indústrias de mídia apresentarem uma distribuição espacial distinta, 2) sua cadeia de produção ser, em geral, dominada
por um pequeno grupo de cidades, concentradas em determinadas regiões, 3) e tratar-se de uma produção especializada
com grande impacto sobre as configurações econômicas, sociais e espaciais de um determinado lugar.
Os estudos sobre rede urbana e os aspectos locacionais
da economia têm como fonte principal a teoria das localidades
centrais do geógrafo alemão Walter Christaller, que data da
década de 1930 e é uma tentativa de explicar os padrões espaciais das aglomerações urbanas. As cidades, segundo essa teoria, são consideradas, sobretudo, como espaços fornecedores
de bens e serviços e entre elas é possível observar a existência
de uma hierarquia funcional que classifica também os tipos de
bens e serviços disponíveis em cada tipo de cidade.
Embora à época em que a teoria das localidades centrais
foi desenvolvida a Academia ainda não considerasse sistematicamente o conjunto das indústrias culturais e seus produtos
como objetos de estudo sistemático (o termo seria cunhado
apenas em 1947 por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento), as ideias de hierarquização funcional de centros
urbanos, de abrangência de mercado e limite espacial mínimo
têm grande aplicabilidade na compreensão da dinâmica espacial da produção cultural e de mídia, como veremos a seguir.
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A teoria de Christaller
Em 1933, Walter Christaller propôs a teoria das localidades centrais em sua tese de doutorado, intitulada “Os Lugares
Centrais no Sudeste da Alemanha”1. O estudo se tornou uma
das contribuições fundamentais para os estudos de rede urbana e uma das mais importantes e tradicionais temáticas da
Geografia. Sua formulação teórica partiu do seguinte questionamento: por que há cidades de diferentes tamanhos e por que
elas estão distribuídas como estão?
Christaller procurou demonstrar que a distribuição das cidades pelo espaço não era desordenada, mas que havia uma
regularidade e uma hierarquia em sua disposição, relacionadas ao papel econômico que determinados lugares desempenhavam. Sua hipótese era de que a rede urbana se constituía
a partir das zonas de influência econômica dos lugares, cuja
centralidade seria determinada pelo nível de complexidade
dos produtos e serviços ali ofertados e também a partir do
alcance desses mercados. Estes produtos e serviços, por sua
vez, seriam classificados como de ordem superior ou de ordem
inferior, indo dos menos aos mais especializados, e essa classificação também definiria os aglomerados – Christaller categorizou-os como aldeias, vilas, cidades pequenas, cidades médias
e metrópoles e demonstrou como cada um exercia no conjunto
da rede urbana funções das menos às mais complexas, de acordo com seu grau de especialização. Ainda hoje, como veremos,
essa classificação inspira a categorização de centros urbanos,
inclusive no Brasil.
Desse modo, a centralidade significa a importância relativa de um lugar com relação ao seu entorno – mas um lugar
só merece a designação de centro quando realmente desempenha essa função, que é o de fornecer bens e serviços para
sua hinterlândia. (CHRISTALLER, 1966, p. 18-19). Em geral,
lugares centrais de ordem superior abarcam outros, de ordem
inferior, configurando relações espaciais de interdependência
assimétrica. Segundo Christaller (1966), são três os princípios
que podem determinar essa hierarquia, com ênfase sobre a
questão econômica e, posteriormente, à logística e à gestão do
território:
a) o princípio de mercado - centros de primeira ordem fornecem serviços de primeira ordem; centros de segunda
ordem fornecem serviços de segunda ordem, e assim
por diante, de modo que as diferentes ordens de cidades se organizam em uma hierarquia. Em geral, quanto
mais baixa é a ordem de serviços, maior é o número de
cidades que os proveem e menor a área que cada uma
serve, de modo que tais mercados são essencialmente
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1. Em inglês, “Central places in southern
Germany”. A tese foi traduzida para o
inglês e editada nos Estados Unidos
em 1966. Ainda não há tradução para o
português. Ver referências.
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locais. Quanto mais superior a ordem dos bens e serviços, maior é a área servida, o que significa dizer que
os mercados das cidades de mais alta ordem são mais
abrangentes. Em consequência, poucas cidades cumprem essa função – observe-se que o número de metrópoles é muito menor do que de centros regionais, por
exemplo.
b) o princípio de transporte - para otimizar a economia no
transporte entre lugares centrais, organiza-se uma rede
mais eficiente de estradas a ligar essas cidades. Os centros de baixa ordem ficam a uma distância de média para
grande dessas rotas principais.
c) o princípio administrativo - lugares centrais secundários
se organizam em torno de um lugar central principal que
exerça sobre os demais seu poder administrativo e político.
Esses princípios foram expressos por Christaller em fórmulas identificadas respectivamente como k=3, k=4 e k=7 e
preveem certo número de localidades centrais sob influência
das cidades de mais alta hierarquia. Interessante registrar que
Christaller considerou o telefone, ou seja, um meio de comunicação, como um dos principais indicadores de centralidade
em determinado centro urbano à época e elemento integrante da composição de tais fórmulas. O modelo de rede urbana
de Christaller, prevendo a existência de centros urbanos de
diversas hierarquias, inclusive calculando a distância média padrão entre eles, considerando uma paisagem homogênea ideal,
pode ser assim ilustrado:
Figura 1: Teoria das Localidades Centrais

Fonte: Adaptado de Center for Spacially Integrated Social Science, 2005.
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Ullman (ULLMAN, 1941 [1951]), ao apresentar a teoria
das localidades centrais para a academia norte-americana, já
havia apontado a limitação da aplicabilidade dessa variável em
contextos regionais diferentes, como, por exemplo, cidades em
que os telefones não são usados apenas para os negócios, mas
são tão comuns em residências quanto em bairros comerciais e
profissionais. Do mesmo modo, ao longo do tempo, em diversas revisões e testes da teoria de Christaller, outras variáveis
foram consideradas por pesquisadores, dependendo do objeto
e do objetivo da investigação.
Afora as revisões e adaptações que a teoria possa sofrer
de acordo com as diferenças regionais em que é aplicada, conforme previu Ulmann (1941 [1951], p. 236) e reclamou Santos
(2008a; 2008b), a teoria das localidades centrais constitui
ainda hoje, nas palavras de Corrêa (1989), “a mais fértil e conhecida base teórica sobre o assunto”. (CORRÊA, 1989, p. 20).
Assumindo essa contribuição, destacamos alguns conceitos
fundamentais que nos ajudam a pensar a o lugar da mídia na
rede urbana.
1)	Ordem dos bens e serviços - diz respeito ao nível de especialização da produção e também a sua acessibilidade e
demanda junto aos consumidores. Teoricamente, bens e
serviços de alta ordem são muito especializados e mais
raros, geralmente sua produção/oferta acontece a partir dos centros de alto nível hierárquico, como as metrópoles mundiais ou nacionais; quando se fala da baixa a
ordem dos bens e serviços significa dizer que seu uso
é mais frequente, trata-se de bens e serviços básicos, e
que, portanto, podem ser encontrados em centros de
todos os níveis hierárquicos.
2)	Limite Crítico da Demanda - trata-se da demanda mínima
necessária para a produção do bem, para determinar o
fornecimento do serviço ou para que a manutenção da
oferta do bem ou serviço seja considerada viável. Esse
conceito diz respeito diretamente à densidade populacional (bem como sua organização sócio-política e econômica, hábitos de consumo e cultura), aos níveis de
renda do lugar central e aos custos de produção.
3)	Alcance médio do serviço - trata-se da distância média
que as pessoas estão dispostas a percorrer para adquirir determinado bem ou serviço especializado oferecido
no lugar central. Na formulação original, esse conceito
está diretamente relacionado aos custos do transporte
que liga lugares centrais auxiliares aos lugares centrais
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de mais alta hierarquia, bem como ao tempo despendido
e a segurança exigida durante o trajeto. Esses conceitos são inter-relacionados, uma vez que regiões densamente povoadas geralmente têm um maior consumo de
bens centrais e este maior consumo permite o estabelecimento de um maior grau de especialização do trabalho. Além disso, a formação de grandes aglomerações
implica que muitos bens, antes produzidos de forma dispersa, sejam agora produzidos de forma centralizada.
Isso vai resultar em que o produto em si torne-se mais
barato. Assim, o fato de esta população ser distribuída
sobre a região ou estar concentrada em determinados
lugares vai afetar o consumo de bens centrais e, consequentemente, a localização da produção e a oferta.
(CHRISTALLER, 1966, p. 33). É desse modo que os fatores citados, quando operados em conjunto, determinam a área de mercado de um bem central. Christaller
chamou essa área de influência de região complementar.
4) região complementar - também pode ser chamada “a
área de influência do lugar central”. É a localidade ou
conjunto de localidades que se organizam em torno da
localidade central, estabelecendo com ela relações diversas, como complementaridade e interdependência,
uma vez que a região complementar abastece a cidade
com insumos e matérias-primas e também consome os
produtos necessários oferecidos por ela. Quanto maior
a centralidade do lugar, maior será sua região complementar. Eles formam uma mesma realidade, pois se trata de “um conjunto [...] no sentido de que a região complementar não pode existir sem a cidade e vice-versa”.
(ABLAS, 1982, p. 25). Vale enfatizar, no entanto, que
essa relação além de assimétrica não raro é profundamente desigual e que a noção de hierarquia sempre embute a ideia de poder. (BREITBACH, 1986).
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Os estudos de rede urbana no Brasil
No Brasil, entre outros trabalhos, a teoria dos lugares centrais inspira alguns dos mais importantes estudos sobre a temática, realizados pelo IBGE e agrupados sob o nome de “Regiões de Influência das Cidades”, que aqui identificamos como
Regic.
O primeiro desses trabalhos de identificação e mapeamento da hierarquia urbana em nível nacional foi publicado em
1967 tendo como referência a malha municipal de 1960 e foi
intitulado Esboço preliminar de divisão do Brasil em espaço
polarizados”. O segundo realizou-se em 1966, resultando no
documento Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas,
publicado pelo IBGE em 1972. Em 1983, o Instituto concluiu
a atualização do estudo e publicou em 1987 o Regiões de Influência das Cidades - 1987. Um novo estudo aconteceu em
1993 (Regiões de Influência das Cidades - 1993, publicado em
2000) e outro em 2007 (Regiões de Influência das Cidades 2007, publicado em 2008).
Esses estudos procuraram definir os níveis de hierarquia
urbana e identificar as regiões de influência das cidades através de questionários que analisam que centros urbanos dentro
do território nacional atraem consumidores de várias partes
do país com a oferta de determinados bens e serviços.
A primeira pesquisa abrangeu a totalidade dos municípios
brasileiros, mas as demais administraram os questionários
em um número determinado de cidades onde foi previamente identificada a oferta de serviços que indicassem, segundo
critérios do IBGE, uma centralidade mínima dentro da sua região. Os resultados, depois, foram dispostos em matrizes cujo
cruzamento apontou a direção e a intensidade dos fluxos de
consumidores. Uma vez identificadas as cidades polarizadoras,
o papel desempenhado por cada uma e sua abrangência, estabeleceu-se a hierarquia das localidades centrais pesquisadas.
O primeiro estudo estabeleceu categorizações até hoje
aplicadas aos centros urbanos brasileiros pelo IBGE, ainda que
nas edições posteriores esses níveis tenham se complexificado. Em 1972, os centros foram classificados em quatro níveis:
metrópole, capital regional (a e b), centro regional (a e b) e centro local (a e b), com variações dentro de cada categoria segundo a força do centro. Já no estudo de 2008, com o esforço de
considerar mais apropriadamente a função de cada localidade
central, chegou-se aos seguintes níveis e subníveis hierárqui-
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cos: metrópole (grande metrópole nacional, metrópole nacional e metrópole), capital regional (a, b e c), centro sub-regional
(a e b), centro de zona (a e b) e centro local. Importante explicar
que, segundo essa hierarquização, a metrópole é a localidade central por excelência, oferecendo uma gama completa de
produtos e serviços, tanto básicos quanto de alto nível, e cada
lugar central de nível inferior relaciona-se principalmente com
o lugar central de nível imediatamente superior, servindo como
sua região complementar.
Entre um e outro estudo, assim como houve evolução na
categorização dos centros, houve também algum ajuste metodológico, de modo a obter respostas mais sofisticadas e que
representassem a realidade o melhor possível para atingir o
objetivo, segundo o IBGE, de fornecer aos administradores do
território e à iniciativa privada subsídios para um planejamento
regional mais eficiente. (IBGE 1972; 1987; 2000; 2008).
Desde aquele estudo pioneiro feito em 1966 e publicado em 1972, vários outros foram desenvolvidos por outros
órgãos, institutos e universidades, que continuam a realizar
trabalhos com o IBGE e também com o IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) para investigação da rede urbana brasileira, problematizando o status dos diversos centros
urbanos brasileiros, seu papel funcional e sua relação com as
respectivas regiões, tendo como ponto de partida, cada qual,
questões as mais diversas. Entretanto, o trabalho do IBGE nos
interessa mais diretamente não apenas porque se trata de uma
pesquisa macro, mas principalmente porque 1) é um estudo de
referência nacional, 2) feito a partir de um intensivo trabalho
de campo que procurou investigar a abrangência dos mercados e o fluxo dos consumidores; 3) constitui uma linha tradicional de investigação, com condições, portanto, de acompanhar
a linha do tempo das transformações da rede urbana brasileira,
e, principalmente, porque 4) contempla um fator que, ao longo
de suas edições, vem sendo considerado como cada vez mais
importante para medir a centralidade de um determinado lugar: a presença de mídia.
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Regiões de influência das cidades e os fluxos dos
serviços de mídia
Desde os primeiros estudos que viriam a dar identidade ao
REGIC, os meios de comunicação já eram considerados entre
os serviços definidores do nível de centralidade de um lugar. O
primeiro, por exemplo (IBGE, 1967), feito a partir de questionários preenchidos por agentes do Conselho Nacional de Estatística, considerou, em uma das etapas para classificação dos
centros polarizadores, além da atividade industrial, também o
fornecimento de serviços de cultura e lazer, entre eles a radiodifusão (televisão e rádio), e os serviços de consultoria, entre
eles a publicidade (IBGE, 1967, p. 3-4).
Já o documento de 1987, que atualiza e concluía os primeiros estudos, assumindo a teoria dos lugares centrais e extensões à teoria clássica como principais referências, reunia, entre
outras informações sobre as cidades, também dados sobre as
comunicações. Essa edição do REGIC identificava, por exemplo, que emissoras de rádio eram serviços de radiodifusão típicas de cidades pequenas que desempenhavam a função de
centros de zona, onde também eram encontrados serviços básicos como escritório de advocacia, venda de cerveja e CocaCola, curso de segundo grau e lojas de peças e acessórios para
veículos. Entendeu-se que a presença de jornais diários, por
sua vez, estava relacionada a centros regionais, onde também
eram encontrados produtos e serviços mais complexos, como
médico cardiologia, material para indústria gráfica, venda de
refrigeradores comerciais e lojas de livros para engenharia. Por
fim, identificou-se que as estações de TV eram serviços próprios das metrópoles, onde também se encontravam livros importados, lojas de materiais cirúrgicos, agências de publicidade
e concessionárias de caminhões e carretas (IBGE, 1987, p. 18).
Trata-se do reconhecimento, naquele momento histórico,
da atividade de mídia como essencialmente urbana e como importante não apenas para a coesão social como também para
o atendimento de necessidades públicas e privadas por notícia, informação e entretenimento e para o funcionamento de
diversos setores da economia.
Entre as décadas de 1970 e 1980, quando os meios de comunicação se modernizavam e desenvolviam mais ativamente
no Brasil e expandiam seus mercados, ainda que sob censura, a oferta de estação de TV era uma atribuição das metrópoles, devido ao elevado grau de especialização do serviço e
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2. São eles: a) Grande metrópole
nacional - São Paulo, abrigando 19,5
milhões de habitantes em 2007; b)
Metrópole nacional - Rio e Brasília,
com respectivamente 11,8 milhões e
3,2 milhões; c) Metrópole: Manaus,
Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto
Alegre, com população variando entre
1,5 milhão e 5,1 milhões; d) Capitais
regionais - 70 centros, e) distribuídos
nos subníveis A, B e C, com população
variando entre 955 mil a 250 mil
habitantes; f) Centros subregionais
- 169 cidades divididas nos subníveis
A e B, com 95 mil a 71 mil; g) Centros
de zona - 556 cidades nos subníveis A
e B, com população entre 45 mil e 23
mil; h) Centros locais - 4.473 cidades,
população menor que 10 mil habitantes.
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àquelas condições econômicas e técnicas que apenas cidades
desse nível hierárquico concentravam. A programação e a publicidade tinham um alcance largo o suficiente para sustentar
financeiramente o negócio e torná-lo viável, sem citar o mérito
dos apoios governamentais. As audiências de todo o país consumiam a programação desenvolvida principalmente no Rio de
Janeiro e em São Paulo.
Os jornais diários, por sua vez, por exigirem investimento e
infraestrutura menos onerosos que as redes de TV, bem como
colaboradores com um nível de especialização intermediário,
eram encontrados principalmente nas capitais dos Estados,
atendendo a uma audiência mais regionalizada, enquanto as
estações de rádio, pela própria natureza do veículo, essencialmente local, poderiam ser facilmente sustentadas pelo mercado de uma pequena cidade.
No estudo de 1993 publicado em 2000, a teoria das localidades centrais, ampliada sob a perspectiva da teoria dos circuitos de Milton Santos, é de novo adotada como embasamento
teórico. Dessa vez, a existência de mídia local foi um dos critérios estabelecidos para definir que municípios eram dotados
de uma centralidade mínima favorável à realização da pesquisa.
Os municípios deveriam ter pelo menos três dos seguintes critérios: ter uma emissora de rádio AM, agência bancária, médico residente, ser sede de comarca. Se nenhuma dos serviços
anteriores, pelo menos ter mais de 20 mil habitantes.
Nesse estudo específico, os serviços de informação, como
foram chamados a produção e o fornecimento de notícia e entretenimento, fornecidos principalmente por jornais diários e
rádios AM e FM, não integraram o questionário geral, mas foi
contemplado à parte. (IBGE, 2000, p. 221). Segundo o documento, a intenção era reunir dados para futuros desdobramentos do projeto REGIC, relativos a fluxos e centralidades especializados. No entanto, esses desdobramentos só ocorreriam
no estudo publicado em 2008.
Uma das diferenças fundamentais do último estudo para as
pesquisas anteriores foi privilegiar a função de gestão do território dos centros urbanos (gestão federal e empresarial) e,
secundariamente, as funções de fornecimento de equipamentos, bens e serviços. A pesquisa foi feita em etapas, a partir de
fontes secundárias e primárias, sendo que os informantes dos
questionários foram os próprios agentes do IBGE. O estudo
chegou à identificação de cidades de sete níveis hierárquicos2,
representadas a seguir (Mapa 1):
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Mapa 1: Rede Urbana no Brasil - 2007

Fonte: IBGE, 2008, p. 12.

A presença de serviços de mídia foi considerada em diversos momentos. Na primeira etapa, por exemplo, para verificar
os “nós da rede urbana”, considerou-se, entre serviços como
ensino superior, ligações áreas e banco, quais eram as áreas de
cobertura das emissoras de televisão e onde estavam sediados
os domínios de internet. (IBGE, 2008, p. 9). Nessa primeira
etapa, foram utilizadas informações a partir de fontes secundárias.
Em seguida, a partir da identificação dos centros mais proeminentes que ofereciam esses serviços, buscou-se identificar
suas regiões de influência. Nesta segunda etapa, foram utilizadas fontes secundárias (agora, para verificar a abrangência das
redes de TV e dos domínios de Internet), mas também foram
aplicados questionários em 4.625 municípios de um total de
5.564 à época, sendo que 85% deles tinham menos de 20 mil
habitantes. No que se refere aos serviços de mídia, procurouse saber, nesse caso, onde eram editados os jornais vendidos
nas cidades pesquisadas e o número de títulos que ali chegavam a cada ano.
Os resultados das pesquisas sobre TV, internet e jornais
são um importante indicador da hierarquia dos centros de
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produção dessas mídias, bem como de sua área de influência,
como veremos a seguir. O Regic 2007 mapeou o fluxo apenas
dos jornais diários, semanais e mensais editados em todas as
cidades para verificar o lugar da produção e o alcance das edições por ocasião da pesquisa (Mapa 2).
Mapa 2: Origem dos Jornais Vendidos no Brasil - 2007

Fonte: IBGE, 2008, p. 12.

Podemos observar, a prevalência dos títulos de grande circulação e o papel das maiores cidades na produção e veiculação
de notícias para o público local e sua região de influência. Salta
aos olhos a primazia das capitais e das regiões Sul e Sudeste.
Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre, Maranhão e Piauí,
além do Distrito Federal, são os poucos que apresentam remessas para outros estados, sendo os dois
primeiros os únicos cujas publicações atingem mais
de uma Unidade. Atenção especial deve ser dada às
mais longas distâncias alcançadas pelos fluxos paulistas, que chegam ao norte de Minas Gerais e Santa
Catarina, e não apenas aos estados vizinhos como nos
demais casos. Nos movimentos de segunda opção, as
publicações oriundas de São Paulo e Rio chegam a alcançar longínquas cidades do Maranhão e do Ceará.
(IBGE, 2008, p. 167).
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Ainda segundo o estudo, quanto mais opções uma cidade
ou região tem de ler suas próprias publicações, menos entrada terão ali os títulos de outras cidades e regiões. Os fluxos de
jornais das capitais em geral alcançam de 43 km a 178 km, com
exceção de jornais de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, que
podem chegar a estados mais distantes. À época da pesquisa,
nos Estados de Roraima, Amapá e Sergipe todos os fluxos de
jornais tinham origem apenas nas capitais. Manaus foi a capital
estadual com menos influência a partir de seus impressos, que
chegavam a apenas 18 municípios.
A respeito dos jornais de cidades pequenas e médias, o REGIC 2007 nos dá uma indicação importante de uma tendência
nacional ao concluir que, em geral, eles circulam apenas nas cidades em que são editados, sendo limitada a sua área de abrangência. “As trocas de jornais entre médios e pequenos municípios [...] são um pouco mais frequentes somente em algumas
áreas como, por exemplo, o interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia.” (IBGE,
2008, p. 167).
Já para realizar o mapeamento dos fluxos da TV aberta,
a equipe do REGIC utilizou dados dos Atlas de Cobertura da
Globo, do SBT, da Band, da RedeTV!, Cultura, Gazeta e Grupo Paulo Pimentel – GPP de três anos seguidos, disponíveis da
Internet.
O estudo indica como, no Brasil, o número de cidades com
TV aberta é consideravelmente menor que aqueles com retransmissoras: segundo o REGIC 2007 (IBGE, 2008), 171
centros emitem sinais para 5.036 que apenas recebem a programação e integram a área de influência das primeiras. A rede
de fluxos da TV aberta tem São Paulo e Rio de Janeiro no topo
da hierarquia, à qual estão integrados municípios que são sede
de redes nacionais, sedes de redes regionais e, finalmente, municípios que apenas têm antena retransmissora instalada pela
prefeitura local.
Essa situação lança os municípios com cobertura também
em uma hierarquia, diferenciando-se os mais conectados (a
partir de atividade jornalística que atendam as demandas locais e regionais) para os menos conectados (aqueles que apenas recebem o noticiário produzido em outros centros). E mesmo entre os mais conectados há variação, uma vez que, ainda
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de acordo com o IBGE (2008), as áreas de cobertura das TVs
afiliadas variam de acordo com a concentração espacial de população e de renda.
O município onde se localiza a sede da geradora e de
cada uma de suas filiadas figura, via de regra, entre
aqueles com maior centralidade em sua área, devido
à necessidade de haver facilidades tecnológicas locais, tais como a cobertura por linhas de transmissão
que permitam a retransmissão do sinal, a presença
de equipes técnicas especializadas em suporte e manutenção, vinculadas às emissoras, além do potencial
econômico e social, este último vinculado, sobretudo,
à publicidade e ao mercado regionais. (IBGE, 2008, p.
137).

Mapa 3: Fluxos das Redes de Televisão no Brasil

Fonte: IBGE, 2008, p. 159.
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O Regic 2007 ressalta que a oferta de informações e serviços através da internet é um fator de centralidade devido a sua
complexidade, que irá demandar uma localização privilegiada,
ou seja, um lugar com centralidade preexistente que forneça
pessoas qualificadas, recursos tecnológicos e um mercado
consumidor que viabilizem a manutenção dessas atividades.
Desse modo, para identificar a localização dos domínios, a pesquisa utilizou dados relativos a dois anos consecutivos, fornecidos pelo Registro de Domínios para a Internet no Brasil - Registro.br.
Os resultados encontraram indicam que mais de 40% dos
municípios brasileiros não têm nenhum domínio de internet,
enquanto 33% do total de domínios estão na cidade de São
Paulo. As regiões Sudeste e Sul concentram a maior parte dos
domínios, cuja ocorrência também é grande no Distrito Federal, nas capitais dos Estados de um modo geral e nas maiores
cidades, indicando “o caráter fortemente urbano da Internet”.
(IBGE, 2008, p. 155) A situação está representada no mapa
abaixo (Mapa 4):
Mapa 4: Densidade dos Domínios da Internet no Brasil

Fonte: IBGE, 2008, p. 157.
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Para identificar um padrão espacial para os domínios e as
atividades on-line no Brasil, o estudo considerou o dinamismo
da internet e, como já foi dito, contemplou anos sequenciais
para a coleta de dados, de modo que é enfático ao apontar que
O mapeamento da distribuição absoluta dos domínios revela que, apesar do imaginário de ubiquidade
que a Internet propicia, e da suposta morte das distâncias, seu funcionamento apresenta desigualdades
espaciais marcantes. Tal fato indica que, do ponto de
vista da geração de informações, o lugar é muito importante, pois alguns pontos no território parecem
estar mais habilitados a produzir material on-line do
que outros. A presença dos domínios espelha, grosso
modo, a hierarquia urbana, sendo, portanto, parcialmente influenciada pelo peso demográfico – têm mais
probabilidade de possuí-los os municípios de maior
população.3
[...]
A concentração é, pois, a tônica da presença da Internet no espaço concreto. Em seu nível básico, ela não
existirá sem a infraestrutura que a sustenta e, quando
existir, necessitará de qualidade mínima desses serviços: uma rede de distribuição de energia elétrica estável e confiável, um serviço de telefonia sem ruídos,
um provedor de acesso local e um computador corretamente configurado. Somente esses pré-requisitos
básicos, juntamente com a renda necessária para pagá
-los, já excluem parte significativa do País da possibilidade de acesso, e, ainda mais, de poder criar conteúdo
e gerar valor a partir da Internet. (IBGE, 2008, p. 155).

3. A exceção fica por conta das cidades
turísticas do Norte e Nordeste e
agroexportadoras do Centro Oeste.
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Conclusão
A consideração dos serviços de mídia como critério para
definir a centralidade de uma cidade na rede urbana reflete a
crescente importância do papel desempenhado pelos meios de
comunicação e suas infraestruturas na sociedade contemporânea. Trata-se de um sistema produtivo e também de bens e
serviços cujos aspectos locacionais, natureza simbólica e elevado grau de especialização, identificado tanto entre os profissionais da área quanto entre os diversos tipos de produtos/
conteúdos postos em circulação, os diferenciam de todos os
demais.
A complexa organização que as empresas e instituições de
mídia podem configurar dentro do próprio ambiente institucional ou sobre o território vai implicar diretamente na adoção de
tecnologia, na produção e na logística de distribuição e mesmo
em sua relação de dependência, influência e complementaridade com outras organizações e instituições, gerando externalidades igualmente impactantes.
Assim, devido àquelas qualidades demográficas, sociais,
tecnológicas, econômicas e culturais próprias dos grandes centros, determinantes quando se trata de decidir um investimento, ficam evidentes alguns dos motivos que levam grandes empresários a lançarem nas grandes cidades, dia após dia, novos
e fascinantes produtos e equipamentos de mídia. As demandas por informação e novidades de toda ordem associa-se ao
potencial de lucro oferecido pelo público, justamente porque
consumir notícias, entretenimento e informação significa estar
atualizado, condição hoje sine qua non para aquisição de capital social e a inclusão em um mundo cada vez mais integrado.
Neste artigo, interessou-nos, principalmente, apresentar a
teoria das localidades centrais como pertinente para os estudos da mídia no espaço, usando o estudo Regiões de Influência
das Cidades como exemplo dessa viabilidade. O assunto, no
entanto, obviamente não se esgota aqui e, a julgar que levantamentos mais recentes sobre a localização dos meios de comunicação no Brasil (ainda que a partir de outras metodologias)
indicam a mesma concentração de produção e oferta de mídia,
como é o caso do Atlas da Notícia (PROJOR, 2018). Acreditamos que algumas frentes de investigação se abrem para os
pesquisadores interessados no tema, entre elas:
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1) verificar como se dá, no espaço, a relação entre indústrias de mídia de diversas grandezas;
2) estudar a função das empresas de mídia de diversos tamanhos e níveis de profissionalismo na rede articuladas
de cidades;
3) compreender como produzem, reproduzem e mantém
relações de espacialidade;
4) analisar como impactam e são impactadas por outros
setores da sociedade e pelas externalidades que produzem;
5) pesquisar a produção e o consumo de notícias e os processos de comunicação nas localidades em que se verifica escassez de mídia.
Os resultados de pesquisas com essas preocupações, considerando o referencial apresentado e aquele mesmo objetivo do IBGE, poderiam ser uma fonte útil para subsidiar, entre
outras iniciativas, o desenvolvimento de políticas públicas que
fomentem a criação e manutenção de canais de comunicação
mais eficientes, representativos e equanimemente distribuídos
pelo território.
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Introdução
Falar de agências de notícias é tratar sobre o espaço geográfico. É desvendar mecanismos de alta eficácia que essas
organizações empregam para transportar informações entre
distintos lugares, de uma maneira mais veloz e mais discreta
que os meios de comunicação de massa. É surpreender-se com
a estabilidade de um modelo de negócios nascido nos anos
1830 e 1840, junto com o telégrafo e o trem, e mantido quase
inalterado em tempos de internet e mídias digitais. É, também,
posicionar-se desde uma perspectiva incomum para enxergar
as redes e círculos da informação que permeiam nosso mundo contemporâneo, componentes dos novos tipos de relações
com os lugares que habitamos, que nos afetam e que produzimos. Jornais, televisão, rádio e internet podem ter mais transparentes os seus vínculos com o espaço e com os territórios,
mas é justamente a opacidade das agências de notícias que
encerra elementos cruciais para revelar maneiras como esses
vínculos são construídos.
Por isso, desvendar a circulação de informações no espaço
geográfico exige um diálogo interdisciplinar que demanda a mobilização de categorias e conceitos da Geografia e das Ciências
da Comunicação. Neste capítulo, são abordadas as dimensões
espaciais da atuação das agências de notícias, especialmente as
transnacionais (Reuters, Associated Press, AFP, EFE, DPA, entre outras), há tempos vistas como atores fundamentais para a
circulação de informações e que permanecem centrais para as
dinâmicas informacionais na globalização. Para o objeto de estudo aqui proposto, muitas das grandes categorias e conceitos
elementares da Geografia podem ser tensionadas para a análise. O que se busca é construir uma interpretação a partir de
alguns conceitos geográficos e retomar um conjunto de obras
que participam do debate crítico sobre esses círculos de informações – sobretudo de autores do campo da Geografia Crítica
e da Economia Política da Comunicação.
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Agências de notícias e a circulação da informação
As agências de notícias são um tipo de organização dedicada à coleta e à distribuição de informações de interesse jornalístico para clientes, especialmente veículos de comunicação
que as recebem, filtram, editam (modificam) e, pelos meios de
comunicação em que operam, divulgam-nas ao público (leitores, espectadores, ouvintes, usuários) sob a forma de notícias.
Embora distribuam textos (e outros suportes) já formatados
como “notícia” (um gênero jornalístico específico), as agências
também enviam informações “brutas” (primárias), organizadas
sob a forma de tabelas, listagens, planilhas e dados “puros”, sem
formatação, para processamento por máquinas.
O fato de as agências fornecerem grande parte do que é
veiculado nos órgãos de imprensa, nas emissoras de televisão
e de rádio, além das mídias digitais, poderia levá-las a serem
confundidas com o “setor primário” da comunicação, numa
analogia às atividades agrária, mineral e extrativistas da economia material1. No entanto, uma vez que grande parte do conteúdo veiculado em agências tem origem não na apuração de
seus próprios correspondentes, mas na reapropriação sobre o
trabalho prévio de mídias locais, a função das agências é, em
realidade, mais adequadamente descrita como de circulação da
mercadoria-informação previamente produzida.
Antes de aprofundar a discussão, é preciso fazer algumas
ênfases, à guisa de esclarecimento, especialmente em relação a
tópicos e conceitos que, embora tenham total ou razoável consenso no campo da Comunicação, por vezes são confundidos
em outros campos e junto ao público leigo em geral. Talvez a
principal distinção a marcar seja aquela entre agências de notícias e mídia. Se entendermos a definição ampla e original de
mídia (um anglicismo aportuguesado a partir da pronúncia inglesa do termo media, que por sua vez é a forma plural do latim
medium, ou “meio”) como coletivo de meios de comunicação
de massa, então ficam excluídas necessariamente as agências,
uma vez que não comunicam à “massa” nem ao público diretamente, mas são, isto sim, fornecedoras para os meios de comunicação.
Desta forma, compreende-se que as agências de notícias
são empresas de comunicação, mas não são meios nem veículos de comunicação, já que não publicam para o consumidor
direto: são fornecedoras atacadistas dos veículos (jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV) para as informações que
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1. Rantanen (2009, p. 14) faz essa
analogia, comparando as agências à
mineração, responsável por “garimpar
informação” como matéria-prima e
vendê-la à indústria de transformação,
que a manufaturaria em notícias e
venderia aos clientes. Aqui se discorda
da analogia pelos motivos expostos na
próxima página.
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eles não conseguem obter de forma autônoma, em virtude
de custos operacionais e de fatores onerosos, principalmente
a distância física. Nesta condição, as agências de notícias são
atacadistas de informação e responsáveis pela logística da informação de finalidade jornalística. O modelo de negócios das
agências de notícias dilui os custos de apuração (coleta) das informações pela receita obtida com as assinaturas regularmente pagas pelos clientes.
Mas os clientes das agências não são apenas empresas de
comunicação, senão também corporações de naturezas diversas, indústrias, bancos, fundos de investimento, bolsas de
valores, varejistas, transportadoras, entre muitos outros, além
de órgãos do Estado e até indivíduos. Ao distribuir informação para os assinantes (mídia e não-mídia), as agências operam numa essencial dimensão geográfica, ligando pontas do
sistema capitalista que estão espacialmente dispersas, exercendo papel central na divisão territorial do trabalho. Assim,
as agências estão no estágio inicial da cadeia de produção da
notícia e operam o trânsito espacial da informação. A função
que exercem na economia da informação, como responsáveis
pela etapa de circulação, compensando a distância pela rapidez
na transmissão da informação, já denota a finalidade de “aniquilação do espaço pelo tempo”, na visão marxiana apresentada
nos Grundrisse.
A informação como insumo para o jornalismo e para o capital financeiro se torna ela própria uma mercadoria. Nesta condição, também se torna sujeita à circulação – isto é, à etapa de
metamorfoses em que os valores de uso e de troca se realizam,
convertidos em dinheiro e reconvertidos em capital. Esta etapa implica deslocamento no espaço, ressaltando a dimensão
espacial do negócio das agências de notícias. Sua estrutura de
distribuição arborescente – ou seja, de uma raiz comum para
as ramificações – lhes permite multiplicar a mesma informação original por seus diversos clientes, oferecendo instantaneidade e favorecendo a circulação pelo território. Adicionese a isso o aspecto linguístico: enquanto veículos atingem um
número localizado (em um território) de receptores e utilizam
comumente em uma única língua, as agências são capazes de
operar com tradução, enviando a mesma notícia em diferentes
idiomas, aspecto essencial na dinâmica da globalização.
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Agências, círculos de informação e divisão territorial
do trabalho
A natureza institucional das agências de notícias é variável: às vezes são empresas autônomas, às vezes são serviços
prestados por outras organizações, e não tão raramente são
iniciativas um tanto improvisadas por indivíduos ou grupos de
interesse. Da mesma forma varia sua estrutura de propriedade: podem ser corporações privadas, operadas pelo capital;
podem ser aparelhos do Estado, geridos de formas diversas
(empresas estatais, autarquias, pastas ministeriais, repartições
subordinadas a outros órgãos); e podem ainda ser associações
“cooperativas” ou de capital misto, modelo que predomina entre várias das maiores agências de notícias do mundo (Associated Press, DPA, ANSA, Kyodo, Lusa, PA, CP, entre outras). As
maiores agências de notícias do mundo são empresas transnacionais (ETNs ou TNCs, na sigla em inglês). Várias delas estão
ligadas ao nicho da informação financeira, como Bloomberg,
Dow Jones e o segmento mais lucrativo da Reuters, como desde a origem fazia a primeira agência de notícias da história, a
francesa Havas (1835-1940).
A gênese histórica do modelo de negócios das agências situa-se no segundo quartel do século XIX, período contemporâneo às revoluções liberais na Europa e ao desenvolvimento
de tecnologias industriais de comunicação e transporte – a
ferrovia e o telégrafo. Territorialmente, as agências de notícias
foram estabelecidas nas regiões de maior concentração de
capital no sistema capitalista, que então consolidava sua fase
industrial: Inglaterra, Alemanha, França e Estados Unidos, por
conta da demanda gerada pelo movimento de pessoas e mercadorias (BOYD-BARRETT, 1980, p. 23-24).
A concentração espacial foi identificada por Marx (1985,
p. 93) como uma estratégia do capital para reduzir a distância
relativa e, por conseguinte, o tempo de circulação do capitalmercadoria, especialmente quando a produção se concentrava “em poucas mãos e num lugar densamente povoado”, o que
potencialmente leva à formação de um mercado e indústria em
grandes escalas. A importância da concentração, afirma, é tanto maior quanto mais perecível for a mercadoria (aspecto determinado pela deterioração do seu valor de uso), exigindo que
ou ela se distancie menos entre o local de produção e o de consumo, ou que seja transportada à maior velocidade possível.
Pela mesma época em que Marx escrevia, comenta Rantanen
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(2009, p. 17), “a notícia tornou-se efêmera, uma mercadoria
perecível que já não era memorizada”, mas facilmente esquecida ou inútil.
A concentração obedecia à máxima de localizar os fluxos
de acordo com o consumo, já que os investimentos em infraestrutura (de transportes, mas também de comunicações) “costumam ser direcionados para onde existe a maior demanda
e os retornos financeiros são os mais altos” (DICKEN, 2009,
p. 101). Entre as agências de notícias, Boyd-Barrett (1980) já
identificara essa configuração pela frase “business beguins at
home”, ou seja, o cerne do modelo de negócios é o mercado doméstico de consumo de notícias. Isso explica, por exemplo, por
que quase metade dos escritórios da norte-americana Associated Press fica dentro dos Estados Unidos, ou a aglomeração
de bureaux da AFP que há em território francês (Figura 1).
Figura 1 – Topologia das maiores Agências Privadas de Notícias - Escritórios (2017)

Fonte: World Directory of News Agencies Offices and Correspondents, 2017

Rantanen (2009, p. 42-43) chama a atenção para o fato de
que, apesar de as agências de notícias terem sido “as primeiras organizações de mídia a começarem a operar globalmente”,
na primeira metade do século XIX, “pesquisadores de fora do
campo da comunicação conseguiram, entretanto, ignorá-las
quase completamente”, o que ela atribui à “invisibilidade do
desenvolvimento histórico” dessas empresas mesmo para aca-
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dêmicos da Comunicação. Ela afirma, ainda, que “a maioria dos
estudiosos reconhece o papel das tecnologias de comunicação, como o telégrafo, mas presta menos atenção no papel dos
meios de comunicação” (RANTANEN, 2009, p. 17).
Propõe-se, aqui, dar o enfoque devido a esses agentes,
buscando categorias-chave que permitam discutir brevemente uma geografia das agências de notícias. Entende-se que há
círculos de informação compostos a partir dos fluxos informacionais que efetivamente transitam no território e se impõem
aos lugares. Cabe, assim, ponderar sobre os círculos de informações comandados e organizados pelas principais agências
de notícias do mundo. Conforme Silva (2012), há hoje importantes “círculos globais da informação, retrato do crescente
poder das empresas globais sobre o destino dos territórios, da
sociedade e da política”. Para a autora, tratam-se de círculos
de informações majoritariamente extravertidos, realizados
por meio da operação de espaços “luminosos”, técnica e politicamente adequados às funções modernas de produção e intercâmbio e desigualmente distribuídos pelo território (SILVA,
2012).
Problematizando esses círculos informacionais, considera-se a existência de círculos informacionais ascendentes e
descendentes (SILVA, 2010). Os circuitos descendentes são
aqueles baseados na informação que atinge verticalmente os
lugares, enquanto os circuitos informacionais ascendentes
referem-se aos “dinamismos mais arraigados ao lugar, ao dilema da sobrevivência, da resistência e da reprodução” (SILVA,
2010, p. 2). Esses círculos ascendentes e descendentes coexistem no espaço geográfico, que se apresenta como um campo
de conflitos entre forças descendentes e ascendentes. Entendemos que os círculos de informações comandados, em grande parte, pelas grandes agências de notícias, configuram círculos descendentes de informações, que se impõem aos lugares a
partir dos centros de comando das redes dessas organizações.
Especificamente no sistema-mundo organizado pelas
agências de notícias, esses lugares de origem e destino no
deslocamento de informação são majoritariamente cidades,
aglomerações urbanas que comportam fontes de informação
jornalística, locais dos acontecimentos noticiados, sedes dos
atores sociais representados e das organizações e indivíduos que consomem, como clientes ou assinantes, os serviços
prestados por aquelas. Embora seus clientes possam estar (e
geralmente estejam) distantes e dispersos, inclusive fora dos
aglomerados metropolitanos (como rádios em zonas rurais), as
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agências articulam suas redes a partir de nós localizados em
pontos de maior densidade demográfica e de capital.
Assim, agências de notícias são quase sempre sediadas em
grandes metrópoles, aproveitando-se da concentração espacial de infraestruturas de comunicação, dos fluxos financeiros,
dos recursos humanos qualificados (por exemplo, jornalistas com formação cosmopolita) e da proximidade com fontes
institucionais e individuais, ainda que mantenham uma rede
de correspondentes e colaboradores em cidades menores. O
traçado de ligação entre as redações centrais e as praças de
correspondências de uma agência de notícias lembra mais uma
estrutura em teia ou rede centralizada que um território circundado e “manchado” homogeneamente dentro de suas fronteiras (Figura 2).
Figura 2 – Redes de Distribuição de Agências de Notícias nos anos de 1970-1980
Rede de Distribuição da Associated Press (1978)

Rede de Distribuição da Reuters (final dos anos 1970)

Rede de Distribuição da Tanjug (final dos anos 1970)

Rede de Distribuição da IPS (1985)

Fonte: Mapas no Alto - Giovannini (1983), (reprodução); Mapas Embaixo - Arquivos da Tanjug (Fotos: Pedro Aguiar)

Trata-se, então, de uma circulação de informações eminentemente interurbana, entre urbes, e não propriamente “global”
numa acepção zonal – de cobertura plena de uma superfície
delimitada. São, por isso, organizações extremamente atravessadas pelos modos urbanos de produzir, pensar e comunicar.
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Isto significa, por consequência, que amplos espaços do mundo
estão excluídos da cobertura das agências de notícias, mesmo
que seja realizado um hipotético somatório de todas as redes
de cada uma das agências existentes. Em razão disto, a circulação de informações pelas agências só é “global” se tomada
no aspecto de sua escala: as redes de praças – pontos cujas
ligações traçam as linhas de tráfego das notícias de agências –
estendem-se aos cinco continentes e à maior parte dos países
(não todos!), podendo ser tratadas analiticamente, na íntegra,
apenas se considerado o conjunto da superfície terrestre.
A escala de atuação de cada agência de notícias diz respeito
à sua atuação dentro de um espaço determinado, correspondente a um território ou a alguns territórios, nem sempre contíguos, frequentemente coincidentes com os de estados-nações.
A constituição dos territórios das agências está estreitamente
relacionada a fatores como língua, infraestrutura e acesso a
mercados, que por sua vez induzem um movimento espacial de
concentração. Ao mesmo tempo, as agências têm grande influência sobre a repercussão dos acontecimentos e, assim, sobre
a definição da escala dos eventos geográficos (PASTI, 2018).
Haesbaert (2011 [2004], p. 35-80) retoma a complexidade
dos sentidos do conceito de território, apresentando diversas
dimensões do debate no pensamento geográfico e nas ciências
correlatas sobre as concepções díspares do termo. Um fator,
porém, se faz presente em grande parte delas: a associação
com o poder. Jean Gottmann (2012 [1975], p. 523), por exemplo, compreende território como “uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão espacial da jurisdição de
um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do corpo político organizado sob uma estrutura de governo”. Pelo termo, o
autor descreve “a arena espacial do sistema político desenvolvido em um Estado nacional ou uma parte deste que é dotada
de certa autonomia”.
Para Santos (1994, p. 15), o território é nosso quadro de
vida e é o uso do território que faz dele objeto da análise social.
O autor destaca, ainda, que é a informação que passa a ser o
verdadeiro instrumento de união entre as diversas partes de
um território (SANTOS, 1994, p. 17). As agências de notícias
têm fortes relações com o território e seus usos, considerando a relação “umbilical” que mantêm com o Estado e, também,
com os agentes detentores do poder econômico do capital, em
virtude dos laços de clientela e associação corporativa com outras empresas. Conforme Boyd-Barrett e Rantanen (1998, p.
104), as primeiras agências nacionais de notícias “foram funda-
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2. Embora possa ser presumível
que agências de notícias apoiem-se
majoritariamente na Internet como
infraestrutura de transmissão de
seus serviços, na verdade as maiores
do setor (que são as transnacionais)
utilizam canais muito mais sofisticados,
mais privativos, mais caros e de maior
componente tecnológico: satélites,
linhas dedicadas, intranet ou VPN (redes
de acesso fechado). Agências baseadas
na Internet, rede aberta de fácil acesso
comercializado, são geralmente as de
baixo orçamento, estatais sediadas
em países periféricos ou ligadas a
ONGs, movimentos sociais e grupos de
interesse.
3. Embora possa ser presumível
que agências de notícias apoiem-se
majoritariamente na Internet como
infraestrutura de transmissão de
seus serviços, na verdade as maiores
do setor (que são as transnacionais)
utilizam canais muito mais sofisticados,
mais privativos, mais caros e de maior
componente tecnológico: satélites,
linhas dedicadas, intranet ou VPN (redes
de acesso fechado). Agências baseadas
na Internet, rede aberta de fácil acesso
comercializado, são geralmente as de
baixo orçamento, estatais sediadas
em países periféricos ou ligadas a
ONGs, movimentos sociais e grupos de
interesse.
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das durante a ascensão do nacionalismo na Europa para servir
aos territórios dos estados-nação na segunda metade do século XIX” e, desde então, “a relação entre agências de notícias
e o Estado tem sido um tema persistente” na maior parte do
mundo.
Estudos quantitativos de análise de conteúdo sobre os fluxos agências de notícias, produzidos majoritariamente nas décadas de 1960 e 1970, comprovaram que a concentração da
origem de tais fluxos correspondia à concentração de capital,
não à concentração demográfica (BOYD-BARRETT, 1980, p.
15-16). Desta forma, a Europa Ocidental, os Estados Unidos e
o Japão exportavam muito mais informações jornalísticas para
os países em desenvolvimento ou socialistas, como Índia e China, que os fluxos no sentido contrário – os que Thussu (2007)
denominou como “contrafluxos”.
A disponibilidade de infraestrutura, por sua vez, perpetua
a reprodução de demanda e fortalece a orientação prioritária
do negócio da circulação de informação no sentido centrípeto, da periferia para o centro. Cada escritório ou sucursal de
uma grande agência abriga pelo menos um supercomputador
servidor que, por meio de antenas e cabeamentos específicos,
conecta-se à infraestrutura. A digitalização, longe de promover a descentralização das vias de transmissão de informação,
reproduziu a concentração preexistente, sobretudo por ter
sido orientada pelas mesmas lógicas de mercado do capital,
subjugando políticas de Estado a interesses imperiais. Como
pontuou Dicken (2009, p. 108), “os locais que mais se beneficiam com as inovações nas mídias<sic> de comunicação são
aqueles que já são ‘importantes’”. O mapa-múndi dos cabos de
fibra óptica para os fluxos digitais no século XXI é espantosamente semelhante ao mapa-múndi dos cabos de telégrafo no
século XIX (Figura 3).2
As agências de notícias de grande porte utilizam esses cabos, além das conexões por satélites geoestacionários (e no
passado utilizaram telégrafo, ondas eletromagnéticas por radiodifusão, teletipos e telex) e outras tecnologias de transmissão de informação, instalando-se onde houver disponibilidade
de infraestrutura de telecomunicações3. Como reportou a The
Economist, citada por Dicken (2009, p. 108-109),
Os cabos de fibra óptica da Internet geralmente pegam carona na antiga infraestrutura, onde já havia
uma mão preferencial estabelecida: eles são dispostos
ao longo das ferrovias e estradas, ou dentro de tubu-
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lações. Construir a Internet dessa maneira, sobre a infraestrutura existente, apenas reforça a geografia do
mundo real. Assim como as cidades costumam centrar
ferrovias e transportes, elas também representam os
locais lógicos para a colocação de hubs e servidores
de rede, os poderosos computadores que armazenam
e distribuem dados (THE ECONOMIST apud DICKEN, 2009, p. 108-109).

Figura 3 – Comparação entre redes globais de telégrafo e de fibra óptica
a) Cabos telegráficos submarinos (em azul) e terrestres+ferrovias (em vermelho) em 1899

b) Cabos de fibra óptica submarinos (em vermelho) em 2013

Fonte: a) SCOBEL, Albert. Andrees Allgemeiner Handatlas. Leipzig: Velhagen & Klasing, 1901, 4ª ed. p. 17- reprodução;
b) TeleGeography, 2013. disponível em www.submarinecablemap. com4

A ndré Pasti & Pedro Aguiar

175

4. Chama a atenção, nos dois mapas, a
quase ausência de ligações diretas no
eixo Sul-Sul, ou seja, entre países em
desenvolvimento ou emergentes, sem
passar pelos centros do capital. No
contexto neocolonial e imperialista do
primeiro mapa (1899), é plenamente
compreensível. Mas a manutenção do
desenho geral das linhas de transmissão
em 2013 revela uma continuidade
da lógica imperial nas comunicações,
mesmo em tempos de digitalização.
Em julho de 2015, a empresa angolana
Angola Cables iniciou a construção de
um cabo Luanda-Fortaleza, o primeiro a
ligar África e América do Sul e a cruzar
apenas o Atlântico Sul, batizado de
SACS (South Atlantic Cable System)
e concluído em setembro de 2018. A
Angola Cables é em 51% propriedade da
Angola Telecom, estatal angolana. Fonte:
www.angolacables.co.ao/pt/sobre,
acessado em jun.2016.
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Rantanen (2009, p. xiii) argumenta que as notícias originalmente tinham menos caráter “nacional” ou “internacional”
e mais cosmopolita, pois eram “intercambiadas principalmente entre cidades”. Mas sempre foi crucial, para as questões de
escala e de território, definir quais são as cidades em que as
agências se instalam e mantêm sucursais ou bureaux. Entroncamentos de comércio, transportes e comunicação – que, na
gênese da ferrovia e do telégrafo, eram Londres, Paris e Berlim – permitem ser pontos de partida para a expansão mundial
de agências; não por acaso, foram estas as sedes de Reuters,
Havas e Wolff. Estas, diz Rantanen (2009, p. 50), “tornaramse agências globais nos seus primeiros anos de operação”,
enquanto agências em outros países no século XIX (KKTK na
Áustria-Hungria, Ritzaus na Dinamarca, Stefani na Itália ou Fabra na Espanha) mantiveram-se restritas aos seus respectivos
territórios nacionais. “A distinção [de escala] é fundamental:
agências nacionais operam dentro do território de seus paísessede, enquanto agências globais se expandem para o exterior”
(RANTANEN, 2009). Para a autora (2009, p. xiii), “a transmissão de notícias é ligada à transformação territorial”.
Para Silva (2001), “a novidade aparece em termos de fluxos de informação que partem e chegam velozmente daqueles
centros urbanos que funcionalizam a conexão das redes planetárias”. As redes de cidades configuram-se como “um reflexo
[…] dos efeitos acumulados da prática de diferentes agentes
sociais, sobretudo as grandes corporações multifuncionais e
multilocalizadas que, efetivamente, introduzem […] atividades
que geram diferenciações entre os centros urbanos. Diferenciações que [...] condicionam novas ações” (CORRÊA, 2006, p.
27).
Lash e Urry põem muita ênfase na assimetria dos fluxos de
informação como vetores de inclusão ou de exclusão, e nesse
momento citam as agências de notícias transnacionais (Reuters, AP, AFP e, à época, ainda a UPI) como atores estruturantes dessa configuração: “em todas as organizações, instituições
e campos […] mais transmissão de informação brota daqueles
com poder localizados perto do centro, enquanto os na periferia tendem a estar na ponta receptora” (LASH; URRY, 1994, p.
29). Nesse contexto, são os fluxos de informação que hierarquizam o espaço urbano (SANTOS, 2009 [1994]).
A permanência da centralização do comando da circulação
da informação em poucos agentes traz o entendimento de Santos (2000, p. 38) de que a “violência da informação” é característica fundamental do período da globalização. Para o autor,
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essa violência é caracterizada pelo fato de que a informação,
embora cada vez mais presente e essencial à vida social e econômica, tem seu comando centralizado em poucos agentes —
sobretudo grandes empresas globais. O mesmo sentido traz
Pierre Nora (1976), ao afirmar o estado de superinformação
perpétua e de subinformação crônica que caracteriza nossas
sociedades contemporâneas – um excesso aparente e quantitativo de informações em circulação, mas que, na verdade,
corresponde a uma forte centralização do comando dos fluxos,
garantindo grande poder aos agentes detentores desse comando. Paterson (2006) reforça, também, que a globalização e
a ascensão das redes informacionais globais a partir da internet
acompanham uma maior concentração no comando da circulação de notícias nas agências. E, embora Hafez (2007) descreva
a globalização da mídia como um mito, ressaltando o reforço
do atrelamento territorial e dos laços nacionais dos meios de
comunicação, não se pode negligenciar a escala global de atuação das atuais dez maiores agências de notícias – nominalmente, Reuters, Associated Press, AFP, EFE, DPA, ANSA, TASS,
Xinhua, Kyodo e Bloomberg.
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Uma “regionalização” das agências na globalização?
A literatura especializada em agências de notícias também
dedica atenção a um termo que é familiar à geografia, embora
neste contexto seja adotado muito menos como categoria analítica e mais como jargão nascido nos ambientes corporativos
dessas empresas para descrever estratégias de mercado geograficamente específicas: a regionalização.
Ribeiro (2016, p. 195-196) enfatiza a diferenciação entre
a regionalização como fato e a regionalização como ferramenta, em que a primeira estaria mais arraigadamente atrelada às
“condições historicamente construídas da reprodução social”
e vinculada “aos jogos dinâmicos da disputa de poder, inscritos
nas diferentes formas de apropriação (construção e uso) do
território”, enquanto a segunda seria mais instrumento da ação
hegemônica para submeter os lugares e os territórios às demandas dos centros de poder, inclusive nos traçados de fronteiras impostos pela colonização.
Como explica Boyd-Barrett (1980, p. 60), “o termo ‘regionalização’ aplicado às agências mundiais é vago, e se refere
amplamente à extensão pela qual uma agência diferencia mercados, ou adapta um serviço para adequar-se a demandas específicas dos clientes”, sejam eles individuais ou “de países ou
regiões geográficas específicas”. Jansen (2010, p. 182) prefere
definir o termo como “o expansionismo das operações globais
de uma agência de notícias em diferentes territórios geográficos e geopolíticos”, em tentativa de competir por mercados
globais.
A regionalização das notícias dá origem e perpetua
a fragmentação da notícia. Fragmentação da notícia
descreve uma condição em que os contextos socioculturais e históricos em que um fato ocorre são perdidos
por causa de um estilo de reportagem que o isola. Faz
sentido que a fragmentação surja da necessidade de
escrever com concisão e condensar matérias no espaço limitado das agências de notícias. [Mas] Os detalhes
sobre o fato são perdidos. (JANSEN, 2010, p. 182)

Na prática, o discurso corporativo de “regionalização” das
agências de notícias mais bem descreve um processo que, em
lugar de nascido na análise teórica em campo acadêmico, atende aos interesses do capital. O que elas costumam designar
por essa terminologia descreve uma política corporativa que
envolve fundamentalmente dois fatores simultâneos: (a) descentralização administrativa-gerencial, inclusive com autonomia relativa de tomada de decisões, para escritórios da agência
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localizados fora da sede, geralmente em outros continentes,
para atender de maneira específica e mais próxima os clientes
de determinada área; e (b) adaptação de conteúdo jornalístico
segundo aquilo que se prevê que o cliente prefira ou que de
fato se saiba por solicitações dos assinantes, em relação a idioma, assuntos privilegiados (pauta) e certas idiossincrasias da
cultura jornalística de determinado país ou região5. Num artigo em que trata do imperialismo de mídia das agências transnacionais, Boyd-Barrett (1981) comenta as estratégias então
recentes de regionalização por parte da Reuters e das outras
“Quatro Grandes”.
As principais agências baseadas no Ocidente – seja
em resposta a críticas ou não – ampliaram sua atenção à cobertura regional mesmo no Terceiro Mundo.
Na Reuters, por exemplo, há evidências de decisões
políticas de alto nível nas décadas de 1960 e 1970
para promover maior “regionalização” de notícias para
os mercados do mundo menos desenvolvido, com o
estabelecimento de serviços africanos mais especializados, um serviço árabe para o Oriente Médio, um
serviço para o Caribe e assistência na criação de uma
agência cooperativa latino-americana, a LATIN. No
entanto, tais tentativas de “regionalização” encontraram apenas sucesso limitado, e as principais agências
ajustaram suas estratégias de acordo com isso. Por
que apenas sucesso limitado? Se os clientes de mídia
nos EUA dependessem, para notícias internacionais,
não das atuais “Quatro Grandes”, mas de agências de
notícias baseadas em países não-ocidentais, dificilmente tolerariam tal estado de coisas com equanimidade. Da mesma forma, é duvidoso que os países em
desenvolvimento possam jamais ficar inteiramente
confortáveis com a dependência de agências de potências estrangeiras. (BOYD-BARRETT, 1981)

A Agence France-Presse, desde meados dos anos 1990,
criou escritórios específicos para processar o influxo noticioso
na América Latina (em Montevidéu), na Ásia (Hong Kong), no
Oriente Médio (em Nicósia, no Chipre) e na América do Norte
(em Washington). Paradoxalmente, a estrutura de cobertura
da África continua centralizada em Paris (CAJÉ, 2015, p. 66). A
norte-americana Associated Press tem cinco sedes regionais:
Europa (Londres), Ásia (Bangcoc), América Latina (Cidade do
México), Oriente Médio (Cairo) e África (Johanesburgo). Já a
espanhola EFE trabalha com uma hierarquia regional ligeiramente diferente, com escritórios dedicados a cada serviço em
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5. Por exemplo: no jornalismo brasileiro,
é norma tácita não publicar notícias
de suicídios, exceto de celebridades
e figuras públicas. Em outros países,
tal orientação não existe. No caso de
uma agência de notícias transnacional
distribuir esse tipo de notícia para
jornais brasileiros, uma operação
regionalizada pode filtrar o material
impróprio, evitando constrangimentos e
mantendo a adequação à demanda.
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idioma e área de destino específico, incluindo América (Miami),
Brasil (São Paulo), América Latina (Bogotá), América Central
(Cidade do Panamá), Cone Sul (Montevidéu), Ásia (Bangcoc) e
árabe (Cairo).
A regionalização operacional, entretanto, não implica regionalização de conteúdo, como mostra Boyd-Barrett (1980,
p. 62-63): levantamentos nos anos 1950 apontavam que apenas 19% dos serviços da Associated Press para clientes asiáticos continham notícias sobre a própria Ásia; enquanto 32%
dos despachos da Reuters para a África Ocidental eram sobre
o próprio continente africano. Desde então, não há pesquisas
quantitativas mais recentes que indiquem alteração significativa nessa composição.
Cabe lembrar que a escala de “região” das agências de notícias é sempre supranacional, em geral continental ou intercontinental (como “Oriente Médio e Norte da África”, ou “ÁsiaPacífico”). Por conta da importância da tradução na rotina
produtiva das agências, o critério linguístico tem papel preponderante na definição dessas regiões, sempre que possível buscando unidade do processamento de textos para determinado
agrupamento. Em seu estudo sobre a inserção de agências
transnacionais na África do Sul, Jansen (2010) identificou que
a regionalização é adotada pelas empresas como estratégia
para competição localizada, mas sem alterar o caráter prioritário de seus clientes nos países onde estão sediadas. Segundo
a autora,
há a tendência para competir em diferentes “contextos regionais” para atrair os mercados de notícias e de
ser a principal fonte de notícias a partir destes contextos. Isto inclui, por exemplo, a criação de redes extensas, estrategicamente instalando sucursais dentro de
“regiões periféricas” em todo o mundo (por exemplo,
na África) e mantendo um fluxo constante de comunicação entre estas agências e a sede principal. (JANSEN, 2010, p. 185)

Discutindo o termo fora do contexto das agências, Amin
(2006, p. 273) apresenta duas definições possíveis para regionalização: ou bem seria “um nível intermediário na perspectiva liberal da mundialização”, orbitando “em torno de centros
determinantes” (como os EUA para a América Latina, a União
Europeia para o Leste Europeu e África, o Japão para o Sudeste Asiático) ou, no sentido oposto, seria “a forma adequada de uma desconexão” independentemente desses centros e
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adaptada “às evoluções produzidas pelo sucesso das periferias
‘integradas’”. Na conjectura do autor, o futuro das dinâmicas
internacionais situa-se em alguma linha mediana entre essas
duas configurações, “sobre a base de uma quinzena de regiões
organizadas em torno de poderes hegemônicos ou pelo menos
determinantes locais”, estando “eles próprios em relações estreitas com os centros do Norte”. De alguma forma, as agências transnacionais parecem intuir esses pólos de atração, pelas linhas nas quais segmentam suas regiões operacionais, bem
como várias agências nacionais seguem-nas na disposição de
suas praças de correspondência: uma para a América do Norte, uma para a América Latina, uma para o Extremo Oriente,
uma para o mundo árabe e islâmico, etc..
Nesse ponto, as agências transnacionais se comportam
como quaisquer outras empresas transnacionais (ETNs): confirmam-se tanto a verificação de Boyd-Barrett (1980, p. 60) de
que a maior parte do conteúdo dos serviços destas empresas
é direcionada aos seus próprios países de origem quanto a de
Dickson (2009, p. 162) de que três quartos da produção das
ETNs são igualmente voltados para seus mercados consumidores domésticos.
Por outro lado, certos pontos são convergentes entre as
duas interpretações do termo, a geográfica e a corporativa.
Guardadas as devidas diferenças contextuais, a estratégia de
regionalização adotada pelas agências de notícias guarda certa
proximidade com a descrição do “princípio regional da Coesão
Funcional ou da Polarização” (HAESBAERT, 2010, p. 134), especialmente no que diz respeito à articulação em rede para a
circulação de sua mercadoria: a informação.
Regionalização pareceria um movimento oposto à Globalização, ressaltando o particular em detrimento de um suposto
universal. No entanto, apesar de em alguma medida resgatar a
relação com o lugar, é um processo que não abala a hierarquização global-local, bem como centro-periferia. A regionalização,
nas agências, significa uma inclinação à desverticalização, à flexibilização e à customização, todos aspectos característicos do
modelo pós-fordista (DICKEN, 2009, p. 164). Santos e Arroyo
(1997, p. 58) lembram que o processo de globalização comporta um conteúdo totalmente diferenciador do espaço geográfico, sendo a fragmentação a sua outra cara. Para agências de
notícias (especialmente as transnacionais), que vivem de um
altíssimo grau de padronização e centralização operacional, a
regionalização como estratégia é uma alteração significativa.
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Da cooperação entre agências aos “territórios-rede”
Finalmente, um aspecto intrínseco da operação das agências de notícias é estreitamente ligado à espacialidade e verifica-se de forma mais contundente na periferia do capital: a
cooperação. Agências reduzem custos e expandem seus territórios de alcance ao colaborarem com outras congêneres,
promovendo intercâmbio de notícias, compartilhando infraestrutura de telecomunicações e chegando a clientes que de outro modo teriam acesso dificultado. A cooperação é tão antiga
entre agências que remonta às suas primeiras décadas, quando acordos de intercâmbio de textos jornalísticos promoveram
expansão dos serviços para benefício mútuo entre as signatárias e estiveram na origem de um cartel montado pelas três primeiras agências europeias, que de 1859 a 1934 cartografou o
planeta em “territórios-zonas” de exclusividade.
A cooperação significa que os fluxos de informação de uma
agência serão integrados aos de outras, formando uma rede de
tráfego de notícias que terá o traçado somatório das estruturas usadas por cada agência participante (como as da Figura 2).
Isto significa que, se uma dada agência em um país X tiver uma
base de assinantes de 200 jornais e veículos, ela acrescentará
essa malha a uma agência de um país Y com a qual venha a estabelecer cooperação, de modo que a parceira Y passe a atingir
com seus despachos os mesmos clientes da congênere X. Analisar a cooperação significa analisar os fluxos de informação,
pois, como demonstra Boyd-Barrett (1980, p. 195-198), estes
são materializados principalmente em intercâmbios de notícias
entre agências, pactuados por acordos de “parceria”. Em muitos casos, tal terminologia é um eufemismo que camufla uma
relação assimétrica entre uma agência transnacional, de grande porte, e uma agência nacional, de porte médio ou pequeno
(especialmente se sediada num país periférico).
Entre as agências ditas nacionais, justamente o fato de terem territorialidades zonais delimitadas (pela dimensão uniescalar do Estado-nação) faz com que se eximam de concorrer
com outras agências nacionais. Pelo contrário, associam-se a
elas em cooperação, para promover o intercâmbio de notícias,
economizando recursos e custos operacionais e agregando
conteúdo externo ao seu serviço informativo.
O quadro se altera quando falamos de agências transnacionais ou globais. Neste caso, os territórios de atuação das
agências nesta escala muitas vezes se sobrepõem, levando à
redundância e à competição – inclusive, como visto, por mercados recortados “regionalmente”. O território que as agências
de notícias transnacionais ocupam hoje é muito menos estático
que o das agências nacionais; é um território em movimento,
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em fluxo constante, acompanhando o tráfego das informações
que transmitem, em permanente redesenho segundo as conexões que estabelecem ou cortam de acordo com as demandas
flexíveis dos clientes. Ora uma agência transnacional fornece
textos, fotos e vídeos para aglomerados localizados de clientes
num continente específico, ora passa a fornecê-los a uma rede
difusa e global, de acordo com demandas flutuantes e voláteis
(por exemplo, no caso da cobertura de uma tragédia ou conflito):
O sistema global de informação ainda é hierárquico, no qual um pequeno número de agências globais
fornece notícias internacionais a clientes ao redor do
mundo, incluindo agências nacionais, mas esta hierarquia é hoje mantida mais por causa dos benefícios
acumulados das vantagens de mercado que por acordos formais entre as maiores atuantes. Estas estão, de
fato, em intensa competição umas com as outras (...),
ao ponto de procurarem vender notícias nos mercados domésticos das outras, até mesmo no mercado
das agências nacionais que são suas clientes, e operam competitivamente em todos os mercados. (BOYD-BARRETT; RANTANEN, 1998, p. 27; grifo nosso)

Este é o “nexo instável” que Boyd-Barrett e Rantanen
(2004) descrevem. O território dessas grandes agências transnacionais, tornadas empresas mais flexíveis que as estritamente fordistas dos séculos XIX e XX, é o próprio fluxo.
Os fluxos pressupõem a existência de linhas de deslocamento. Os fluxos globais são classificados por Dollfus (2002,
p. 26-27) entre internacionais, “regulamentados, normatizados
pelas decisões dos Estados” e transnacionais, “fluxos que ‘desdenham’ as fronteiras, sem serem verificados ou contabilizados”. O segundo tipo, conclui Arroyo (1999), é precisamente o
que melhor descreve os fluxos operados pelas grandes agências comerciais do mundo. Neste sentido, o modelo de “territórios-redes” proposto por Haesbaert (2011[2004], p. 281-287)
pode ser um caminho para enxergar a atual territorialidade das
agências transnacionais – ou seja, sua relação com os territórios em que atuam e que constroem. Nessa “concepção reticular de território”, explica o autor, pensa-se a rede “não apenas
enquanto mais uma forma (abstrata) de composição do espaço”, mas como “o componente territorial indispensável que enfatiza a dimensão temporal-móvel do território” (HAESBAERT,
2011[2004], 286).
A comunicação instantânea globalizada revoluciona
a formação de territórios pela configuração de redes
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que podem mesmo prescindir de alguns de seus componentes materiais fundamentais, como os “condutos” ou, simplesmente, dutos. Assim, com maior carga
imaterial ou, mais propriamente, combinando de forma muito mais complexa o material e o imaterial, as
redes contemporâneas, enquanto componentes dos
processos de territorialização (e não simplesmente de
desterritorialização), configuram territórios descontínuos, fragmentados, superpostos, bastante distintos
da territorialização dominante na chamada modernidade clássica. (HAESBAERT, 2011[2004], p. 286)

A passagem do território-zona para o território-rede entre
as agências de notícias é particularmente bem ilustrada pela
longa reestruturação entre o fim do cartel (1934) e a conformação ao “nexo instável”, com a consolidação da multiplicidade da circulação na Internet e nas demais redes (não apenas
tecnológicas, mas também de laços comerciais). E, de maneira
talvez mais importante, a nova configuração em redes não basta para, nem sequer pretende, alterar a hierarquização estabelecida entre as agências transnacionais, baseadas no centro,
e as agências nacionais, da periferia. P. Herrman (2015, s/p)
afirma que
A nova mídia está se tornando uma agência de notícias
na medida em que depende de parceiros para distribuição e receita; a nova mídia está se tornando uma
agência de notícias na medida em que seu trabalho e
sua missão se desenvolvem dentro de outro modelo
de negócios. A distribuição dos impressos criou milhares de jornais diferenciados e limitados pela geografia. As agências de notícias deram a esses jornais
uma cobertura nacional e global que eles não teriam
condições de adquirir. Também foram mais poderosas
do que a grande maioria de seus clientes, para os quais
resolveram uma ineficiência estrutural única.

Ao concordarmos com Raffestin (1993, p. 212) que os nós
das redes são lugares de poder, não de simples conexão, podemos compreender que a interconexão em redes não alça automaticamente algum nó a outro patamar de poder – especialmente se, como Lash e Urry sugerem, esse nó estiver “na ponta
receptora”, o que bem descreve o caso das agências nacionais
dos países periféricos.
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Considerações finais
Ao final, espera-se ter sido possível demonstrar a utilidade
e a validade do pensamento geográfico para analisar as agências de notícias, como objeto institucional, e o problema da circulação da informação, nas desigualdades espaciais em que se
apresenta, nas dinâmicas de fluxo e deslocamento em que opera e nas novas configurações territoriais que vem assumindo.
Prescindir do referencial espacial no estudo destas organizações gera o risco de tomá-las de forma idealizada, imanente ou
“neutra”, desprovida da historicidade necessária à sua compreensão complexa e multifacetada e de seu papel na organização
do território usado.
Uma vez entendido que as agências operam a logística da
informação – ou seja, o trânsito espacial da informação, de
um lugar ao outro –, torna-se inevitável verificar que essa é a
sua função primordial no sistema global de comunicação, bem
como é isso que fundamenta seu modelo de negócios. Isto é
universal a todas as agências de notícias, sejam transnacionais
ou nacionais e regionais, ou mesmo especializadas. Por outro
lado, especificamente quanto às agências transnacionais de
notícias, na configuração territorial em que operam, elas reforçam a estrutura centro-periferia porque elas mesmas se
estabelecem de forma concentrada nos centros do capital e
de forma dispersa nas periferias, aproveitando ou justificandose pela infraestrutura de informação instalada e pela lógica de
privilegiar os centros decisórios de poder político e econômico
para noticiar.
Por último, em processo cuja análise demorada escapa ao
alcance deste trabalho, as agências transnacionais reforçam a
divisão territorial do trabalho por submeter os territórios periféricos às lógicas decisórias das metrópoles centrais – nas
quais estão instaladas as suas sedes, como Londres para a
Reuters, Paris para a AFP e Nova York para a AP e a Bloomberg –, desenhando a regionalização do mundo de acordo com
suas demandas e determinando as escalas de circulação das
notícias, escolhendo quais são merecedoras de disseminação
global e quais ficam restritas ao âmbito nacional ou regional.
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Plataformas citadinas capitalistas de alta tecnologia
Em 15 dezembro de 2015, a Cityzenith, companhia estadunidense com projetos para Smartcity e IoT (Internet of Things
ou Internet das Coisas) anunciou sua participação na Microsoft
CityNext, uma iniciativa global da Microsoft para reimaginar o
futuro, com proposta para:
Por meio da iniciativa Microsoft CityNext, Microsoft e
Cityzenith ajudarão os líderes a fazer o “novo com menos” recursos, combinando o poder da tecnologia com
ideias inovadoras, para conectar governos, empresas
e cidadãos com os serviços oferecidos que aumentam
a eficiência, reduzem custos, promovem um ambiente
sustentável e cultivam comunidades onde as pessoas
prosperam.

A mesma empresa também mantêm convênio com a
Global Smart Cities da Accenture, a maior empresa de consultoria do mundo e, conforme seu diretor, “5D Smart City™ da
Cityzenith é a primeira plataforma e a mais desenvolvida no
que respeita a IoT 5D dentro de sua classe, no mercado atual
e proporciona o complemento ideal para o enorme grupo de
atuações da Accenture” .
Em 11 de Novembro de 2015, a mesma Cityzenith
apresentou a versão 3.0 da 5D Smart City™ com lançamento na Smart City Expo World Congress de Barcelona (1719/11/2015), evento anual que congregou participantes dos
setores publico, acadêmico, privado.
Para termos uma ideia do funcionamento da plataforma, o 5D Smart City™ em seus módulos agregam, conectam e
investigam os dados por intermédio de suas chaves de infraestrutura, segurança e meio ambiente, cabendo à empresa usuária selecionar e personalizar as análises dentro de suas necessidades. De maneira entusiástica, o responsável pelos dados
em Chicago afirma as vantagens para a governança: “Em parte
as cidades podem caracterizar-se pelos sucessos que acontecem no seu cotidiano, desde responder as necessidades dos
moradores até a agua potável do subsolo” (PR NEWSWIRE...
2015b).
Todo esse entusiasmo não é compartilhado por alguns
setores da população que convivem com as mudanças propostas pela tecnologia. O documentário San Francisco 2.0, exibido
pelo canal HBO em 28 de setembro de 2015, mostra como a
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cidade viu aumentar o ritmo do processo de gentrificação nos
últimos anos. E, em 2014, a matéria de Dani Garcia abordando
San Francisco, questionava:
Na série televisiva Boss, sob essa dura caricatura da
política e com o pano de fundo de Chicago, se plasma perfeitamente absorção pelo sistema de gestão
da cidade de hoje como um produto. As prefeituras
permitem que empresas privadas (sob corrupções
consentidas) invistam grandes somas de dinheiro, as
que, evidentemente, saem beneficiadas. O fato é que
a gentrificação pode afetar qualquer pessoa e quase
sempre negativamente. Não resolve os problemas,
simplesmente as expulsa, inclusive isso é uma questão
de saúde pública, tal como reconhecido pelo Centro
de Controle de Doenças Estadunidense (mais níveis
de stress, violência, crime e doença mental). “San
Francisco é New York?”, pergunta New York Mag. A
avalanche gentrificadora fez com que a cidade californiana já tenha superado os números da Big Apple na
categoria de ‘aluguéis exorbitantes’. Para onde estão
indo os sanfranciscanos? Para East Bay, Oakland, cidade da classe trabalhadora, do outro lado da Bay
Bridge onde os aluguéis são mais baratos. (GARCÍA,
15/12/2014)

Também o periódico New York Times não deixou de
noticiar os problemas vividos em San Francisco, principalmente em bairros como The Mission, tradicionalmente ocupado
por imigrantes hispânicos que viviam em pequenos apartamentos controlados pela municipalidade e agora deram lugar
aos condomínios de luxo e lojas de produtos importados. Sendo a quarta comunidade preferida dos trabalhadores de alta
tecnologia de Silicon Valley, o bairro foi “invadido” por esses
profissionais e a gentrificação teve suas consequências mais
diretas e drásticas (POGASH, 22/05/2015).
Entretanto, conforme matéria da revista Forbes de
15/08/2014, San Francisco era a cidade-líder em projetos
smartcity e destacava os vários pontos de Wi-fi gratuitos e as
três milhas dessa conexão na Market Street, centro da cidade.
Outra liderança de San Francisco é nos projetos de reciclagem,
conservação e economia de energia, as cem estações de recarga para carros híbridos (REIS, 2014).
Outra iniciativa de San Francisco, iniciada em 2005
pela empresa Rebar, que se autodenomina entre arte, design
e ativismo no espaço público, é o Parklest ou Vaga Viva, no
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Brasil. A ideia era ocupar espaços de estacionamento para uso
das pessoas. O primeiro de San Francisco aconteceu na #1 e
Mission Streets. Afirma Chen, arquiteta responsável, em 2013,
pelo setor que: “No começo as pessoas pareciam não aprovar
tanto a ideia. Mas com o tempo outros estabelecimentos comerciais começaram a ver que todo mundo saía ganhando com
os Parklets e queriam, também, construir os seus” (GARCIA,
2013).
Em capítulo publicado no e-book ‘Midicidade’, editado pelo
grupo de pesquisa MIDCID - UNISO e intitulado ‘Gentrification e Rent Gap em dois Bairros tradicionais da indústria têxtil
no Brasil e na Espanha: transformações urbanas no século XX
e XXI’ , Lanças, Santos & Silva analisam os bairros do Poblenou
em Barcelona/ES e Santa Rosália/Sorocaba/BR, indicando o
processo de gentrificação que, já na década de 1960 foi estudado pela socióloga inglesa Ruth Glass, entendendo por essa
denominação o processo de expulsão de moradores de baixa
renda de bairros centrais de Londres. Afirmava (1964, p. 20):
Um a um, muitos dos bairros da classe trabalhadora
de Londres, foram invadidos por pessoas das classes
médias superiores e inferiores. Casas degradas, antigos estábulos transformados em moradia e casas
modestas com dois quartos encima e dois embaixo,
foram ocupadas, quando os seus aluguéis venceram,
e tornaram-se elegantes e caras residências [...].Uma
vez que este processo de “gentrification” começa em
um distrito ele segue rapidamente até que todos ou a
maior parte dos ocupantes das classes trabalhadoras
originais sejam deslocados e o caráter social inteiro do
distrito é modificado.

Concluem os autores que os dois bairros estudados foram alvo do mercado imobiliário que visava uma recolocação
financeira para seus espaços. Entretanto, fixando-nos no bairro catalão, podemos afirmar que Barcelona, desde a I Exposição Universal, no século XIX, busca a internacionalização e o
Poblenou serve, até o momento, de estímulo para atrair empresas, agora em atividades comunicacionais e artísticas.
Entretanto, algumas experiências e projetos, ainda que possam ser analisados pelo viés do processo de gentrificação clássico, quando incluídos os componentes comunicacionais e artísticos e os agentes deflagradores do processo, não apenas de
ocupação espacial, mas, também, de agenciamentos socioculturais, informacionais e/ou comunicacionais/midiáticos, indi-
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cam possibilidades de análises diferentes. É o se pode verificar,
por exemplo, na iniciativa do Poblenou Urban District fundada
em 2012 com o objetivo de promover o Poblenou como o Nuevo Distrito del Arte y la Creatividad de Barcelona, a proposta
baseia-se também em outros projetos e experiências internacionais como Wynwood Arts District (Miami), Meatpacking
District (Nueva York) e o distrito de Hackney, de Londres.
Retomando investigações anteriores (SILVA, 2012, 2014)
no qual estudando Milton Santos, refletíamos que “Mídia, antes de ser comunicação é espaço” (SANTOS, 2007, p. 74) dado
que a percepção do espaço mantêm relação com a velocidade
das pessoas, das mensagens e das coisas e a contemporaneidade pode ser vivida e os lugares estão em todos os lugares,
implicando novas formas de identidades não apenas cultural
local, mas com outras assumidas no contato e imersão cotidianas. Com isso, modelos globais de comunicação urbana estão
distribuídos pelas Smartcities e podem proporcionar esses
outros vínculos, ainda que a população não se dê conta que
da mediação desses modelos globais. No caso de Barcelona,
podemos adiantar neste momento (2016), o Poblenou Urban
District parece atender tal expectativa, como fica demonstrado no depoimento de Martin Noaksson, designer de móveis
vintages escandinavos, afirmando que seus vizinhos deram
uma acolhida calorosa a ele e ao seu trabalho e formam 90%
dos clientes da sua loja Noak Room, acredita, também, que os
vizinhos apreciam o espírito criativo do bairro.
Dessa forma, podemos perceber que os processo comunicacionais, artísticos e urbanos estão em constante transformações em composições e recomposições que sugerem práticas
passadas, como a gentrificação, em seu sentido tradicional de
expulsão dos moradores tradicionais pelas novas classes que
chegam para compor os bairros; e outros processos, como na
criação e formação de novas atividades e socialidades como as
descritas no Poblenou Urban District.
Na escala macro, o governo central da Catalunha apresentou, no Smart City Expo 2015, propostas de intervenção
regional, as quais, já em 2014 haviam denominado de SmartCAT, com o objetivo de “ transcender o conceito de ‘smartcity’
e desenvolver um programa para integrar e coordenar as iniciativas locais e supralocais, dando suporte às empresas e impulsionar iniciativas ‘smart’ fundamentais para o país. O âmbito
de atuação da SmartCAT ficou definido como os da economia
inteligente, governo inteligente o do cidadão inteligente (ESTRATÈGIA smartCAT).
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Outra consideração que podemos fazer se refere a “moda
das smartcities”, ou seja, parece acertado considerar que, no
quadriênio de estudos (2014-2018), o tema das Smartcities,
como recorrente e significativo para as áreas de ciências sociais e humanas, pode ter perdido a força midiática que havia
conquistado em anos anteriores. Um estudo por amostragem
com 531 pessoas, feita em janeiro e publicado em maio de
2016 pelo Institution of Engineering and Technology (IET) do
Reino Unido, indicou que apenas uma em cada cinco pessoas
sabia o que era Smartcity, e o número mais baixo aparecia entre pessoas com 65 ou mais anos.
É surpreendente, então, que a evidência mostrada
neste relatório sugira que o público ainda tem que
comprar a ideia das Smartcities - e ser convencido do
valor e dos benefícios que a tecnologia, apresentada
na escala da cidade, poderia trazer para suas vidas
diárias. Novas tecnologias e aplicações disruptivas,
tais como Uber (serviços de táxi on-demand) e Airbnb
(serviço de alojamento on-line) podem ajudar a mudar
corações e mentes. Conforme esses serviços bottom
-up se tornem confiantes e populares com o público,
a aprovação e aceitação de tecnologias Smartcity podem se tornar mais fáceis (IET, p. 5).

Em entrevista com o Prof. Dr. Carles Carreras i Verdaguer,
em janeiro de 2015, no prédio da Faculdade de Geografia da
Universitat de Barcelona (Catalunha), o geógrafo que tem Barcelona como seu objeto de estudos a mais de 40 anos, vai afirmar que “a cidade sempre foi inteligente. Os modelos globais
propostos atualmente servem para justificar algumas intervenções do capital internacional que se quer global”. Por outro lado, José María de Lapuerta, catedrático da Politécnica de
Arquitectura de Madrid (UPM), afirmou em maio de 2016 que,
com as possibilidades abertas pelas tecnologias das coisas e os
dados disponíveis se, devidamente analisados, são fonte de conhecimento e intervenção na cidade, “esses milhões de dados
coletados pelos sensores, devemos saber interpreta-los e tirar
proveito. A bolha imobiliária, com estes níveis de análises teria
sido totalmente previsível” (OLEAGA, 2016).
Tais parâmetros, evidentemente, servem aos interesses
internacionais financeiros e tecnológicos nos lugares, no sentido de delimitar onde esses setores terão maiores condições
de desenvolver seus produtos e serviços com êxito e, no limite,
uma fusão e conjunção dos interesses financeiros com os tec-
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nológicos na cidade. A cidade cumprindo seu papel de objeto
de consumo privilegiado, na qual as classes sociais tem acesso
às partes, aparatos e aplicativos (APP’s) para maior consumo
dos produtos inseridos e “obrigatórios” para sobreviver ao cotidiano.
Isso pode ser medido, por exemplo, pelo acordo firmado
entre a Waze, o Ayuntamiento de Barcelona (prefeitura) e a
Generalitat de Catalunya (Governo Central). Afirma o site do
BCN CONECTA:
Hoje conhecemos que Waze, o app gratuito de tráfico
e navegação baseado na maior comunidade do mundo
(e agora do Google) firmou um acordo com o Ayuntamiento de Barcelona e a Generalitat de Catalunya
no marco do programa Cidadão Conectados para
Smartcities. Isto os converte em sócios estratégicos
de Waze e se somam a outros 10 sócios em toda a
Europa e no CCP (Connected Citizen Program) (BCN
CONECTA, 2016).

Não cabe dúvida de que essa demanda pela maior participação e “humanização” seja uma constante nos textos e nas
falas dos que trabalham com o tema das Smartcities. Rick Robinson, por exemplo, refletindo acerca dos mitos e equívocos
do tema das Smartcities, indica como mito ou equívoco nº 4 a
consideração de que Masdar e Songdo são as cidades mais inteligentes do planeta e, no outro extremo, que as duas cidades
são loucuras de tecnologias desumanas e complementa:
Em minha opinião, elas não são nem as cidades mais
inteligentes do mundo, nem desumanas. Como em
qualquer outro lugar, eles ficam entre esses dois extremos. Recentemente perguntei a um arquiteto respeitado o motivo de que tantos novos desenvolvimentos urbanos, pareciam não levar na devida medida o
comportamento natural das pessoas que esperavam
utilizar tais espaços. Ele respondeu que os novos projetos raramente funcionam de imediato: pois o nosso
comportamento se adapta para tirar o melhor proveito do ambiente que nos rodeia; quando esse ambiente
muda, é preciso tempo para que nos adaptemos a sua
nova forma. Até que nós consigamos, parece que a
nova forma não nos atende (ROBINSON, 2013).

Contudo, a criação de uma Smartcity não está isenta de
contradições, conflitos e disputas entre os atores envolvidos.
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A pesquisadora da Seoul National University, Sofia T. Shwayri acompanhou os desdobramentos de Songdo in loco e nos
meios de comunicação sul coreanos, extraindo das mídias os
fatos e acontecimentos que compunham uma crônica diária do
desenvolvimento do projeto, em especial os posicionamentos
dos governos locais e nacionais, dos investidores e também dos
moradores, incluindo opiniões de sites e blogs acerca de Songdo. Destaca a publicação da IFEZA - Incheon Free Economic
Zone Authority (Coreia do Sul) que publica, desde 2004, e com
uma média de cinco exemplares, uma revista, principalmente
promovendo Songdo, com o intuito de atingir potenciais investidores globais. A revista ainda informa os encontros, conferências empresariais e fóruns que acontecem para atrair a
atenção do público profissional (2013, p. 39-40).
O processo de criação da u-eco-city de Songdo pode ser
reconhecido ainda no ano de 1988 quando o candidato à presidência da Coréia do Sul visitou a área de Incheon, incluía também um acordo de cooperação entre a China e a Coréia do Sul,
que em 1991, culminou na inauguração de escritórios comerciais nos dois países sendo que, o escritório chinês servia também como Consulado da República Popular da China, vindo a
facilitar os negócios turísticos. O avanço nos relacionamentos
e intercâmbios entre os dois países implicou em recolocar a
China, nos anos iniciais do século XXI, como o segundo exportador mais importante da Coréia e a nação meta para investimentos coreanos.
O tema da criação de Songdo New Town (como era conhecida na época) volta a emergir em 1994 e, a empresa vencedora para iniciar o projeto, foi o Office of Metropolitan Architecture (OMA) associado à coreana Daewoo tendo seu centro
principal nas indústrias da informação e da comunicação, bem
como de alta tecnologia. Entretanto, nesse intermeio, a sócia
coreana teve dificuldades financeiras que a obrigaram a se retirar do projeto da cidade. A crise financeira de 1997 também
obrigou o governo coreano a buscar reestruturar suas contas
e priorizar suas ações.
Uma das ações com impacto internacional foi a criação de
zonas de economia livre com legislação e apoios governamentais específicos para captar capital estrangeiro.
Tais ações impulsionaram tanto local quanto globalmente
o projeto de Songdo, tendo sido encabeçado pelo prefeito de
Incheon, Sang-soo Ahn, no que tange a divulgação internacional e os acordos locais necessários ao desenvolvimento legal
e social da cidade em construção. Foram muitas rodadas de

196

Smartcities , Modelo de Comunicação Global

negociações até que, por exemplo, a questão dos aterros para
recuperar ao uso social, 53,4 Km2 de área marítima, fossem
aprovados. O aterro e a reabilitação da área e toda a consequência ambiental que essa ação trouxe, foi o problema principal
dos conflitos e ele perdura. “Os pescadores de Songdo foram
os primeiros a protestar e serem presos em 1995 e mais tarde
vão reivindicar uma vitória, não em parar o aterro, mas em ganhar alguma participação na nova cidade” (H. Park, 1996 apud
SHWAYRI, 2013, p. 45).
Um plano de ações mais racional, em termos ecológicos
atuais, foi aprovado em 2006, depois de uma década de debates e embates entre os diversos atores que estavam envolvidos e os novos que se engajavam, cada nova etapa da reabilitação e aterro foram seguidas de confrontos entre os grupos.
Conforme os trabalhos avançavam, a situação dos pescadores
complicava-se mais e “quase 82% deles adquiriu ações em
Songdo, parte do que se tornou conhecido Fisherman’s Living
Policy, garantindo a cada pescador um pedaço de terra medindo 165 metros quadrados para iniciar seus próprios negócios”
(SHWAYRI, 2013, p. 45). Acrescenta-se também que vários espécimes, algumas exclusivas da área, que tinham aquelas águas
o seu habitat, migraram e outras foram extintas.
Entretanto, cabe aqui pensar as relações da cidade como
uma totalidade. As relações das pessoas em seu cotidiano imediato diferem da cidade financeira que acontece dentro dela,
formando outras redes, fluxos e fixos em uma globalização visível espacialmente, na qual a hegemonia das empresas - a Gale
INTL, CISCO em Songdo, por exemplo – é a autoafirmação física, dessa globalização e da identidade das Smartcities.
Pesquisando o “cotidiano de Songdo” em blogs, encontramos diversos depoimentos em diários de viagem, os quais podem dar uma dimensão, pouco precisa talvez, mas que serve
para confrontar com indicado em estudos, como o já citado de
Sofia Shwayri. Escolhemos o blog There’s She goes – Thoughts,
obssions and adventures of a crazy plant lady in the making organizado pela Filipina Caroline Javier ou Laline [pronuncia-se
LUH-LINE] e iniciado em 2014, depois que viajou para a Coréia
do Sul e fez os primeiros registros nesse formato. O blog registra a visita no dia 2 de novembro de 2014, então o quarto
dia em que estava em Songdo. Laline assim descreve o dia em
Songdo:
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Fomos recebidas por uma rajada selvagem de vento,
deparamo-nos em puro espanto. Nós duas estávamos
em êxtase. Realmente, nós nunca pensamos que, literalmente, estaríamos aqui. Como ... lá, em Songdo,
onde vimos os gêmeos [crianças coreanas de uma postagem caseira do Youtube que se tornou viral] e Song
Il Gook (artista coreano) de bicicleta ao redor com
sua carroça com assinatura e tudo. Era diferente. Um
lugar onde todo mundo é uma família. Onde as crianças brincam muito livremente. As pessoas mais velhas
podem caminham ativamente. Um lugar onde um Segways [veículo elétrico] é uma forma familiar de transporte para as crianças. E há esse recanto super fofo no
qual as crianças podem apenas ler e devolver livros!
Mona e eu estávamos em nosso modo de alerta para
detectar os amados trigêmeos, mas no final do dia,
mesmo não conseguindo realmente vê-los, o dia acabou por ser grande. Songdo Central Park foi um lugar
tão fascinante. Eu estava ansiosa para respirar toda a
energia do lugar, eu infelizmente não fui capaz de tirar
fotos da maioria das coisas vistas. Todo mundo parecia
tão agradável e ativa na vida, é um lugar tão ideal para
ter uma família (THERE’S SHE GOES, 2014).

Pelas postagens, depoimentos, fotos, deste e outros sites
pesquisados, percebe-se que o cotidiano em uma Smartcity
nova, como Songdo, é representado por uma linearidade e
uma simplicidade que parece destoar de uma cidade globalizada, reconhecida como um distrito internacional de negócios,
principalmente, na qual as contradições impostas pela globalização não são visíveis, ao contrário, ao olhar do senso comum,
a relação entre Smartcity, distrito financeiro internacional e
vida cotidiana articulam-se no âmago da globalização contemporânea.
De forma análoga, quando analisa Londres, Massey vai
afirmar que “desse ponto de vista, certamente nem a City [financeira] nem as cidades em sentido mais amplo podem ser
interpretadas como vítimas locais da globalização... Globalizado, certamente, mas não simplesmente aberto” (2008, p.
268-9). Cabe considerar os limites impostos em Songdo para
os próprios coreanos, “os moradores locais que trabalham para
empresas estrangeiras seriam autorizados a viver em Songdo,
mas apenas em pequenas percentagens” (SHWAYRI, 2013,
p. 54) , sem contar que, no hospital internacional os coreanos
podem buscar tratamento de saúde, mas deverão arcar com
100% dos custos, pois o plano de saúde nacional não cobre os
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custos.
Assim, a “desumanidade” nas Smartcities pode ser compreendida considerando essa relação dialética entre atores
hegemônicos e não hegemônicos distribuídos e utilizando os
territórios. Santos, nesse sentido, indica que, para os atores
hegemônicos, o território usado é um recurso e para os atores não-hegemônicos é seu abrigo (SANTOS, 2000, p. 12). Os
primeiros utilizando o território para os seus interesses particulares com investimentos específicos para cada parte do território, o que amplia, ainda mais, as divisões social e territorial
do trabalho; já os segundos, para garantir a sua sobrevivência
buscam adaptar-se aos locais criando a recriando estratégias
nos lugares.
Ao seu modo, ambos atores recorrem às estratégias particulares para impor no território sua identidade, ou seja, quando
a CISCO conclama a inteligência de Songdo ou a Fast Company
Magazine quando afirmou que:
Tanto quanto o papel de Deus (ou SimCity), New
Songdo é a mais ambiciosa e eminente cidade desde
Brasília há 50 anos. Brasília, é claro, foi um desastre
instantâneo: grandiosa, monstruosamente em sobre
escala, e imediatamente cercado por favelas...[Songdo] É um “distrito de negócios internacionais” e um
“aerotrópolis” - ocidental - cidade orientada e mais
focada no aeroporto e na China, muito além de Seul.
E pode-se supor uma “cidade inteligente”, ornamentada com chips que falam entre si e como tal designados, anos antes a IBM lançou as bases de sua religião
“Smarter Planet” (LINDSAY, 2010).
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Modelos Globais (possíveis!) de Comunicação Urbana? Encaminhando outro Debate
É necessário relembrar uma questão importante: “o espaço geográfico não é um espaço em branco a ser preenchido
a seguir com colorido” (DARDEL, 2011, p. 33). Com isso, as
Smartcities como modelos globais de comunicação, não “colorem” uma realidade posta, ao contrário, como participante da
construção humana do espaço, reagrupam as possibilidades
já existentes pela via da comunicação abrindo caminhos para
a interação, informação e, também para o controle e monitoramento. A quantidade de câmeras, radares e vistas de satélite, criam e recriam as cartografias cidadãs e as oficiais, das
empresas governamentais e suas parceiras na prestação dos
serviços vinculados à comunicação, onde “a rota desfaz o espaço para recriá-lo, reagrupá-lo... dando-lhe um sentido na dupla
acepção do termo: um significado expresso em uma direção”
(DARDEL, 2011, p. 29). No caso das Smartcities, significados e
direções que, necessariamente, precisam ser locais, graças aos
aplicativos cidadãos e outros serviços; e globais, capazes de gerar produção e consumo da cidade e de seus espaços de forma
compartilhada. Isso já estava sugerido, em 1999, pelo Estudi
Ciutat Digital do Institut Català de Tecnologia – ICT, acerca da
cidade digital para Barcelona quando afirmava:
Os centros urbanos deverão investir nos 3C: conceitos, capacidades e conexões, isto é, investir em inovação e criatividade (conceitos), fomentar a aplicação e
a difusão das experiências e os conhecimentos tácitos
e garantir as capacidades de produção e de consumo
(capacidades) e, finalmente, dispor das vias de comunicação e acesso aos outros polos mundiais de atividade
para assegurar as relações com o resto do mundo (conexões) (1999, p. 40).

A parceria entre os governos e empresas foi fundamental para a implantação de processos de inovação, muitas vezes contrários aos interesses das populações em Barcelona e
Songdo.
Nestes dois casos, as evidências sugerem que, os governos
locais, antes de parceiros, são os agentes que criam as condições políticas e sociais para que, em momento oportuno, quase
sempre a médio e curto prazos, as empresas materializem suas
intervenções nos territórios. Quando esse processo não pode
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ser deflagrado no tempo imposto pelo capital, graças à morosidade da burocracia estatal, ou mesmo, de novas demandas
criadas pelas populações implicadas e não programadas no “calendário oficial” dos poderes econômicos e governamentais, é
eminente o confronto de ideias, necessidades e posicionamentos das partes envolvidas.
As reclamações e demandas, em Songdo como em Barcelona, recaem na escolha de ser uma cidade internacional. Songdo, inclusive, já nasce como Distrito Internacional de Negócios
e, portanto, com vistas ao atendimento do estrangeiro em detrimento ao coreano, algo como uma mistura de guetificação
(segregação e exclusão) com gentrificação (aburguesamento
e valorização de áreas “degradadas”) – talvez ghettrification/
guentrificacão. Ambos processos naturalizados ou dados como
inevitáveis e necessários pelos meios de comunicação globais,
chamados a compor com empresas de jornalísticas/televisivas,
publicidade, empreiteiras, bancos, etc.; um consórcio internacional, sem nenhum critério moral, na hora de transformar e
recriar os territórios, apenas o lucro global, sempre conseguidos a custa dos locais, ou seja, o território vivido das pessoas
no seu cotidiano.
O novo modelo de comunicação urbana que se pretende
Global, se acaso inaugura um novo modo de participação, principalmente pelo volume de vendas e rendimento que geram,
tratando a cidade como um produto no mercado globalizado,
também apontam novas vulnerabilidades e estranhamentos.
Vulnerabilidades na identidade ainda em formação, baseadas
em regras, ordens, poder de uma marca fixada no imaginário
local e que iria redimir todas das dificuldades existentes em
uma “cidade normal”. Estranhamento também para aceitar e
conviver com o outro e suas diferenças.
Nas cidades, a parceria entre o poder público e os poderes
privados buscavam ser modelos para a vida no presente e paradigma para um futuro coletivo, entretanto, como afirmava
Delgado para Barcelona, mas serve para as demais:
Na realidade, modelo de projeto alucinado e visionário
de cidade, brinquedo nas mãos de planificadores que
acreditaram que seus desígnios e a vontade ordenadora das instituições que serviam eram suficientes
para superar e fazer desaparecer os conflitos, as desigualdades e os mal estares... Modelo de uma vocação fanática de transparência, o destino da qual foi
constituir uma cidade legível e, portanto, obedecível e
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obediente. Modelo de simplificação identitária (DELGADO, 2007, p. 12).

A estandardização da identidade e do modo de ver e viver
a cidade, não é exclusividade das que descrevemos. Atores hegemônicos buscam criar condições para que a opinião pública
seja coesa com os interesses e valores políticos, econômicos,
educacionais dos governos e empresas. A participação cidadã,
por seu turno, não é linear, ainda que não podemos dizer que
haja participação efetiva nas principais demandas que ocorrem
nas cidades. No caso das cidades estudadas, a própria oferta
da Branding City com seus espetáculos midiáticos, de cores,
marcas, consumo, tecnologias, serve como anestesia para participar ou pensar mais criticamente e leva ao conformismo de
uma parcela da população. Analisando o novo cidadão, afirmou
Southerton acerca da proposta de construir Songdo,
(...) reflete uma nova cultura global e não dominada
por uma única nação ou região, mas um grupo diversificado de pessoas com gostos e necessidades semelhantes. Esta nova geração de moradores exige
estado da arte da tecnologia, edifícios eco-friendly
Green, uma linguagem de negócios universal (Inglês),
uma classe de recreação mundial e alto padrão para as
instalações médicas e educacionais (SOUTHERTON,
2009, p. 91).

Contudo, no plano do urbanismo contemporâneo parece
haver uma indicação de que o capital global está deslocando
seu eixo, no século XXI, da América do Norte, mais especificamente os Estados Unidos, então a escolha do século XX, para
a Ásia (Masdar City (Abu Dhabi), Dongtan (China), Songdo
(Coreia do Sul), Mahindra World City (Índia), Zira Island (Azerbaijão). Isso traz consequências tanto econômicas, lembrando
a posição geográfica privilegiada de Songdo para a circulação
do capital financeiro e humano, quanto geopolítica, e aqui incluindo as grandes agências de notícias do mundo, reagrupando e atendendo demandas de marketing e mídia dos grandes
empreendimentos. Em artigo para o Le Monde, Teis Hansen
afirma:
Assim, no final, essas cidades parecem ser resultado
do marketing e do ufanismo urbano, mais que qualquer outra coisa. Falando acerca da arquitetura, François Chaslin recentemente repetiu esses pensamen-
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tos, dizendo que “a arquitetura de hoje é muitas vezes
sujeita ao dinheiro e ao marketing: é uma ferramenta
que visa fazer coisas, pessoas e cidades brilharem (...)”
(1). Os megaprojetos são versões do edifício mais alto
do mundo do século XXI: gerador de atenção, mas
com pouco impacto real, no longo prazo, em termos
de desenvolvimento sustentável. Na verdade, eles
podem até mesmo ser vistos como prejudiciais, pois
desviam juros e fundos de medidas menos atrativas,
mas eficazes, tais como a melhoria do isolamento das
casas, a instalação de medidores inteligentes ou mesmo, apenas conectar essas áreas com a infraestrutura
urbana existente. Infelizmente, os benefícios desses
projetos são, em muitos casos, ainda considerados em
termos de atenção da mídia ao invés de impacto ambiental puro (HANSEN).

A midiatização desses empreendimentos, aliada à importância e necessidade de tecnologias de informação e comunicação para alcançar os eco-resultados esperados, oferece, em
troca do conceito e das práticas cotidianas de pertencimento,
o conceito e a adaptação para a resiliência. Talvez hoje um conceito da globalização neoliberal, na qual ocorreu uma troca foi
a de que: no capitalismo industrial éramos culpados da própria
incompetência; agora, no capitalismo 24/7 (vinte quatro horas
por sete dias) somos chamados a desenvolver a capacidade de
autossuperação e adaptação às intempéries, mudanças e pressões “naturalizadas” no mercado global.
A comunicação urbana nestes momentos de deslocamentos, em geral do sul para o norte geopolítico, pelos mais variados motivos, desde conflitos internos, guerras, busca de outro
futuro imaginado, poderia ter nas cidades, nas Smartcities, um
destino no qual os diálogos estariam abertos e facilitados pelas
tecnologias, das quais os agentes públicos e privados vangloriam-se de implantar e oferecer, favorecendo vidas e criando
condições para um pertencimento solidário e humanista e na
qual aS culturaS (sempre plurais) poderiam gerar um desenvolvimento sustentável e solidário em confronto com um economicismo, como sugeria o documento da Eurocities, desde sua
fundação em 1986, com a proposta de coordenar as ações das
cidades na Europa (hoje sediada em Bruxelas), e entre as quais
encontra-se Barcelona. Poderíamos ter assim uma consciência
global do lugar, como sugere Massey (2008). Contudo, como
afirma Delgado (2007, p. 237) a cultura, por seu turno, tornouse a nova religião dos Estados e de suas políticas de ghettrifica-
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ção globais, aplicadas nos locais.
Entretanto, o movimento dessa comunicação urbana, ao
mesmo tempo global e local e, talvez, muito mais profundo que
glocal, pois esse conceito, travestido pelo rótulo do holismo,
parece reduzir os processos antagônicos dessas duas escalas sociais da vida nos territórios, também inclui releituras de
fenômenos globais que são feitos no local, criando no plano
simbólico, outras identidades e trazendo novas formas expressões e visualidades, além do poder de identidades surgidas
nessa re-apropriação e re-leituras. Isso pode ser verificado em
exemplos simples como a apropriação de um programa televisivo, Chaves no Brasil criou uma “cultura” na qual, artistas e dubladores tem status de estrelas do showbizz); músicas, Michel
Teló fez grande sucesso internacional com a canção ‘Ai se eu
te pego’, mesmo africanos, ingleses, holandeses não entendendo o que dizia ou o que sentido tinha sua canção; artes visuais,
quando o artista chinês Ai Weiwei leva um piano de cauda para
um campo de refugiados; ou ainda em questões mais complexas como o movimento e a fixação/deportação de refugiados
na Europa e suas imagens estandardizadas pelas agencias noticiosas mas confrontada com corpos que insistem em viver desarticulando fronteiras legais e ilegais.
Isso cria uma dificuldade, que é, ao mesmo tempo, também
um desafio de uma comunicação urbana que não seja apenas
plural, mas que agregue múltiplas formas e formações locais,
territoriais, globais em sua performance e atente para as realidades do Homem.
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Educação social e papel contraditório das mídias
na prevenção de conflitos
A responsabilidade social dos meios de comunicação em
seu papel de informar e alertar a sociedade com relação a riscos e desastres vem sendo cada vez mais importante no Brasil.
Hoje as redes sociais cumprem esse papel com mais agilidade e
eficácia, cabendo muitas vezes aos meios convencionais (rádio,
TV, imprensa) apenas um relato de confirmação ou complementação de textos mais informais. Ainda assim, é inegável que
as mídias, sociais ou convencionais, são decisivas para a formação de opinião e a educação social no Brasil. A disseminação
de valores e normas de comportamento coletivo, bem como
os sistemas sociais de informação e recomendação são peçaschave na mudança de hábitos sociais. Valores como respeito ao
espaço público, à privacidade do cidadão e às minorias vulneráveis são exemplos do que se pode aprender na educação social.
No enfrentamento de riscos, por exemplo, no campo da
saúde pública (epidemias) ou na prevenção de desastres ambientais, a educação social pode representar a diferença entre
a vida e a morte para muitos. No que se refere ao terrorismo,
dado o fato de que o grau de impacto de suas ações é proporcionalmente inverso a seu grau de previsibilidade (quanto menos previsível, maior será o impacto), as políticas públicas na
área de segurança têm obtido sucesso duvidoso, mesmo em
países ricos e com altos índices de desenvolvimento humano
(IDH); no caso brasileiro, a população predominante das concentrações urbanas (pequenas, médias, grandes) é obrigada a
enfrentar outros tipos de violência e os resultados nos índices
de mortalidade aparecem superando de muito longe o impacto
de qualquer ação terrorista. O terrorismo é um mal dos países
ricos? Os grupos islâmicos radicais escolhem a luta armada por
uma motivação político-religiosa equivocada? O que jihadistas
que defendem a “guerra santa” como único meio de salvar o
mundo têm a ver com os oprimidos e injustiçados do Brasil?
Este trabalho tem o objetivo de analisar relatos jornalísticos
sobre as condições e circunstâncias em que dá o recrutamento
e/ou a adesão de jovens às redes terroristas. O objetivo é criar
hipóteses para orientar, numa etapa posterior, a recuperação
das informações sistematizadas em um banco de dados. Um
banco de dados permite acessar rapidamente as informações
disponíveis sobre um fato através de termos indexadores que
agrupam os dados em diferentes possibilidades de combinação
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e acesso. Cabe ao usuário, dependendo de seus pontos de vista
sobre o fato, manipular os termos indexadores e ganhar acesso
aos múltiplos modos como o fato pode ser narrado. A caracterização de cenários em que se dá o recrutamento de jovens
para o terrorismo demanda diversidade e complexidade de ângulos, o que é metodologicamente realizado com mais acurácia
através de redes discursivas de base lexical e não através de
uma análise de conteúdo convencional. Os relatos jornalísticos
captam supostamente informações de natureza factual, mas,
ao fazer tais relatos do modo como fazem, os jornalistas revelam também sua percepção sobre os “agentes recrutadores”(Fig.1).
Figura 1 – Como o conhecimento é gerado, organizado e distribuído com base em imagens enfatizando vítimas ou autores em ações terroristas(o impacto destas duas opções
na comunicação social de conflitos)

Na linguagem jornalística, pode haver temporalidades distintas entre a descrição “direta” dos fatos, por exemplo, numa
passagem de tevê mostrando o cenário de um atentado, e a
descrição indireta através de depoimentos de testemunhas.
Entretanto, a filtragem de dados, tanto num caso como no
outro, dependerá de pontos de vista ou de “lugares de fala”
estabelecidos pelo narrador. Criam-se assim as “redes discursivas” que constituem os fatos como tais, observando-os, enquadrando-os, narrando-os. Independente da competência
técnica na obtenção dos dados, a informação colhida pelo jornalista já leva em conta o potencial de impacto da notícia e suas
chances de reverberação em redes sociais (Fig.2). No cenário
das novas tecnologias, este potencial ainda se multiplicou, permitindo detectar percepções coletivas e formar uma espécie
de cidadania internacional (Fig.3). A competência jornalística
é também, portanto, um tipo de competência social, uma vez
que requer conhecimento sobre noticeabilidade – capacidade
de avaliar o potencial de impacto social de um fato.
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Figura 2 – O conhecimento se organiza a partir da linguagemRedes de palavras organizam-se como redes sociais (palavras amigas, palavras amigas das palavras amigas, etc.)

Figura 3 – Na comunicação de conflitos e desastres, o conhecimento social informal
pode ser tão revelador como o de fontes governamentais

-

No contexto de formação de uma nova cidadania internacional e de uma
opinião pública internacional. Fonte: Steinberger (2005), Discursos
geopolíticos da mídia: jornalismo e imaginário internacional na A.Latina, São
Paulo: Fapesp e Cortez.

-

No contexto de novos modelos de circulação de informação e conhecimento
que as TICs têm viabilizado. Fonte: Sociedade em Rede , Castells (1998)

-

No contexto do monitoramento linguístico de redes sociais para detectar
percepções e opiniões coletivas. Fonte: Tecnologias da Linguagem aplicadas à
percepção social: detecção de emoções em redes sociais sobre a seca em São
Paulo, Rodriguez (2016)

Muito já se estudou sobre o impacto dos meios de comunicação e informação sobre a opinião pública (Por exemplo,
BOURDIEU, 1998; CHAMPAGNE, 1996). Com relação ao
noticiário sobre terrorismo, as mídias enfrentam uma contradição: é o próprio trabalho dos jornalistas que irá potencializar o
impacto da ação terrorista. Através da difusão dos atentados,
seja nas mídias convencionais, seja nas mídias sociais, é que o
terrorismo ganha seu maior impacto social e psicológico. Digamos, então, que os grupos terroristas dominam a competência
jornalística de calcular a noticiabilidade quando escolhem cenários e alvos. O impacto das ações terroristas advém da vitimização de inocentes, mas seria ínfimo se não contasse com o
poder de difusão das mídias, que multiplica o choque, horror e
escândalo social. Assim, faz parte do script de um atentado o
planejamento da agenda e sua recepção social. Na divulgação
dos ataques terroristas, as mídias têm um papel contraditório
ao potencializar, com suas notícias, o impacto obtido pelos gru-
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pos terroristas.
A apresentação do trabalho será feita em quatro partes.
A primeira irá delinear contextos histórico-culturais e geopolíticos de relatos veiculados na mídia sobre adesão de jovens
ao jihadismo; a segunda introduzirá o conceito operatório de
“rede discursiva” como recurso metodológico para mapear territórios semânticos; a terceira analisará cenários descritos em
alguns textos do corpus e abordará o lugar do Brasil nos discursos jornalísticos sobre terrorismo; a última seção extrairá
vocábulos (itens lexicais) associados aos principais atores desses cenários e avaliará o papel das redes discursivas jornalísticas como indicadores de vulnerabilidade ao terrorismo.
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Contextos de uma educação social para a prevenção
do terrorismo
Em estudo sobre a epistemologia de base linguística construída por Foucault (1966), Steinberger (2005) denominou
“episteme midiática” como um novo modo de relatar e conhecer fatos que surgiu na passagem do século XX para o XXI
(Fig.4). O conceito de “episteme” pode ser definido como “conjunto discursivo produzido em determinado momento histórico”. Ou seja, é baseado em “um campo de relações, continuidades e descontinuidades entre práticas discursivas”. Na Idade
Média, prevaleceu uma episteme religiosa, que cedeu lugar
à prevalência de uma episteme científica a partir dos séculos
XVII e XVIII.
Figura 4 – Uso das mídias sociais para conquistar seguidores

Fonte: Steinberger, M.B. Discursos geopolíticos da mídia, Fapesp, 2005

Nos séculos XIX e XX, a nova episteme midiática chega movida a tecnologia, desde a invenção do telégrafo até a disseminação das ferrovias e a expansão das redes de transportes. Os
meios físicos de circulação de informação vão cedendo lugar
aos meios eletrônicos, facilitando a disseminação de notícias.
O poder das empresas de comunicação cresce a tal ponto, que,
já no século XXI, o modo jornalístico de narrar os fatos transforma-se em um sistema de referência social, organizando hierarquias de relevância e significação que obedecem predominantemente a interesses mercantis e deixam de levar em conta
as prioridades informacionais do ponto de vista dos múltiplos
grupos que compõem o espectro social.
Pode-se dizer que os fatos passam a ganhar sentido e a ser
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legitimados dentro do próprio universo dos meios de comunicação. Vêem-se jornalistas entrevistando jornalistas ou debatendo e repercutindo entre si os “fatos do dia” que a própria mídia selecionou para o “agenda-setting” (Fig. 5). As mídias sociais
pareciam, de início, trazer uma renovação a este panorama
de viés egocêntrico das mídias de massa. Mas os parâmetros
que se têm revelado nos agrupamentos criados em Facebook
e outros parecem demonstrar a emergência de novas formas
de egocentrismo, agora priorizando como interlocutores nas
redes de sociabilidade aqueles que compartilham as mesmas
opiniões, valores e posições ideológicas.
Figura 5 – Episteme Midiática e Meios de Divulgação das Ações Terroristas

•

AUTO-REFERENCIALIDADE
•
o impacto da notícia é mensurado não
pelo número de vítimas ou gravidade
•
dos sinistros, mas pela atenção da mídia
Exemplo:
“As tevês, que transmitiam ao vivo,
mostraram pessoas se jogando de
•
alturas superiores a 200 metros”
(Fonte: Steinberger, M.B. op.cit.p.236 analisando
cobertura do Onze de Setembro pela Folha de
S.Paulo em 10/09/2001)

DISCURSO JORNALÍSTICO
Nas ações terroristas, o sucesso do
ataque é mensurado pelo seu
impacto na mídia.
O efeito de sentido que é gerado pelo
ato terrorista depende da divulgação
jornalística para que se amplie o
círculo das vítimas

O papel da auto-referencialidade na identificação desta
nova episteme é decisivo. Nas mídias de massa, essas narrativas jornalísticas auto-referenciadas ocorreram, por exemplo,
na cobertura dos ataques no Onze de Setembro. Jornais do dia
seguinte descreveram os fatos usando frases como: “As tevês,
que transmitiam ao vivo, mostraram pessoas se jogando de
alturas superiores a 200 metros” (op.cit, p.236). Neste enunciado, o fato de que as pessoas se jogassem dos prédios é subsumido pelo fato de que tudo isto era filmado e transmitido ao

Margarethe Bonr Steinberger-Elias

213

vivo pelas tevês. É a mídia tomando o seu próprio frame como
referência de narratividade. Então a notícia não é o suicídio das
vítimas nas Torres Gêmeas, mas o suicídio ao vivo, nas telas das
tevês, diante do público (Fig.6). Este componente de auto-referencialidade é essencial para que o terrorismo imponha seu
poder.
Figura 6 – A Mídia na Divulgação de Ações Terroristas
 ACIDENTE AÉREO (às 8h10 de
11/09/2001)
 ATAQUE TERRORISTA (às 8h50 de
11/09/2001)
 GUERRA (às 18h de 11/09/2001)
(referindo Vietnã, Pearl Harbour)
 GUERRA AO TERROR (às 20h de
11/09/2001)
(rogue states/guerra contra
estados rebeldes)

Na episteme midiática, são mobilizados meios de observação e aferição que geram gigantescos repositórios de dados,
cujo tratamento requer novos arranjos e ferramentas. Registros multimidiáticos ou apenas em texto, áudio, foto, ou vídeo
integram tais repositórios, mas todos são sujeitos a filtros interpretativos para constituir as peças devidamente “etiquetadas” em bancos de dados. A modelagem discursiva e textual de
base linguística pode ser de grande ajuda na definição dessas
etiquetas, tomando teorias do discurso como referência para
investigar o comportamento dos meios de comunicação sob
a perspectiva de uma sociologia da insegurança e do risco
(STEINBERGER, 2008).
O século XX teve guerras sangrentas, massacres e holocausto, então a “Guerra ao Terror” não tem quinze anos e não
começou no Onze de Setembro. O histórico das ações terroristas nas Olimpíadas de Munique (1972), no aeroporto ugandense de Entebbe (1976), no metrô de Tóquio com gás sarin
(1995), e mais recentemente nos metrôs de Madri (2004) e
Londres (2005), entre outras, relativiza esta interpretação. O
conceito de terrorismo define-se pelo uso de violência física ou
psicológica através de ataques localizados a alvos imprevisíveis - civis inocentes ou a instalações não-militares - de modo a
gerar efeito-surpresa e impactos psicológicos que ultrapassam
em muito as perdas familiares no círculo das vítimas. A dimen-
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são de escalabilidade de tal impacto potencializa-se no mundo
do século XXI conectado pela internet.
Entretanto, a tecnologia por si só não foi suficiente, por
exemplo, no caso dos ataques terroristas pós-Onze de Setembro, em que a resposta superdimensionada não se deveu apenas à maior accessibilidade à informação. A resposta foi melhor
construída no campo político e sócio-cognitivo com base em
novos conceitos – “sociedade civil globalizada” e “opinião pública internacional”. Esta lista de novos conceitos poderá mais
adiante incluir o de “cidadania internacional”. Com o respaldo
de um “Estado tecnológico”, os “cidadãos internacionais” ganhariam legitimidade para enfrentar seus inimigos locais – por
exemplo, na França, Bélgica e Alemanha, alguns segmentos
políticos acreditam que estes inimigos são os mais de três mil
novos jihadistas recrutados entre os cidadãos europeus.
Na esfera dos Estados nacionais, as batalhas a serem travadas estão, de um lado, no campo das políticas públicas voltadas
à inclusão social, e de outro lado, no campo da comunicação
como atividade preferencial de troca social para a educação
política (Steinberger, 2005). A disseminação de conceitos civilizatórios mantém-se através de instrumentos formais (agremiações partidárias, entidades de classe, etc.). Mas é a ação
midiática descentralizada das redes sociais que gera a mobilização necessária para desencadear uma “inclusão internacional” através de demonstrações locais e presenciais, (como foi,
após o Charlie Hebdo, a grande manifestação social liderada
por chefes de Estado europeus em 11 de janeiro de 2015 em
Paris) ou através de manifestações globais e não-presenciais
de uma sociedade civil mundial.
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Redes discursivas como recurso na construção de
repertórios léxico-semânticos
No campo da comunicação de conflitos e desastres, as metodologias de armazenamento e recuperação de informações
operam não só a partir de sites e repositórios mantidos por
fontes oficiais, mas também abarcam ambientes sociais informais. Um mapeamento da comunicação em redes sociais onde
circulam “agentes terroristas recrutadores” dificilmente irá
captar palavras como “terror” ou “terrorismo”. Isto porque elas
têm conotação fortemente pejorativa e os agentes não usam
tais termos para se auto-denominar. Assim, uma frequência
alta de tais termos é bem mais provável em sites de agências
de segurança ou de veículos de comunicação que representam
o conhecimento social informal mais tipicamente associado ao
assunto (Fig. 7).
Figura 7 – Redes de Conhecimentos Prévios Criam Cenários Padronizados e Rígidos

1. A possibilidade de criar um repositório
de dados capaz de permitir recuperar
informação é de utilidade nos trabalhos
de prevenção e avaliação de riscos.
Sistemas de recuperação de informação
são capazes de extrair de coleções
sistemáticas de textos (corpora) a
informação relevante buscada pelo
usuário. A Linguística de Corpus (LC)
trabalha a partir de corpora eletrônicos
que contenham amostras de textos em
linguagem natural; os materiais podem
vir de diferentes fontes e alimentam
grandes bancos. Corpora são conjuntos
de dados linguísticos textuais recolhidos
a partir de critérios rigorosos com ajuda
de ferramentas computacionais. Podem
ser utilizados para observar objetos
de linguagem. e como eles operam
no tempo/espaço. (SILVA, A.M. &
STEINBERGER, M.B, 2016)
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Fonte: Van Dijk, T.A. Discurso e Interação Social (1985) sobre o conceito de “background
knowledge” da Psicologia Cognitiva

Segundo Pereira (2004), a disponibilização de informações
sistematizadas em bancos de dados é um valioso recurso de
apoio ao trabalho de investigação, não só por parte das autoridades, mas também dos jornalistas1. Contudo, bancos de
dados são indexados através de etiquetas lexicais (vocábulos).
Por exemplo, etiquetas como “terroristas islâmicos” ou “ataques islâmicos” provaram-se equivocadas por cometerem uma
generalização abarcando toda a cultura do islamismo ao invés
de sinalizarem apenas “jihadistas” que se afastaram dos modos
convencionais de interpretar os preceitos do Islã. O repertório
de etiquetas e a sua escolha dependem da formação discursiva
do “sujeito etiquetador” (Fig.9). Do mesmo modo, ao efetuar
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uma busca de informação, um “sujeito buscador” opera com
termos no horizonte de uma formação discursiva. Tais limites
são inscritos no discurso e não são controláveis por esses sujeitos sociais. Portanto, domínios semânticos como o do terrorismo estão sujeitos a regimes sociais de verdade (Foucault) e
são filtrados para a compreensão e resolução de conflitos, moldando assim os processos de avaliação de riscos e a tomada de
decisões (Fig. 8).
Figura 8 – Conceito de Cognição Jornalística

• O mito da percepção direta dos fatos
• Há um modo tipicamente jornalístico de perceber e
relatar acontecimentos
• Os jornalistas desenvolvem estratégias cognitivas
tipificadas para o exercício profissional
• Um sistema tipificado de categorização da experiência:
acontecimentos são filtrados a partir da substância da
atualidade através de um modo próprio que se revela
pela linguagem jornalística
Steinberger, M.B. Cognição jornalística e história dos acontecimentos, Anais do Colóquio Brasil-França, Intercom, Porto Alegre, 2004Steinberger, M.B. O Conceito de
cognição jornalística: percepção social do caso Charlie segundo correspondentes na
imprensa brasileira. Sur le journalisme. About journalism. Sobre jornalismo. Vol.5 n.1,
2016
Figura 9 – Processo em Etapas da Formação do Preconceito

• PERCEPÇÃO LOCAL DOS
FATOS
• MODELOS MENTAIS EM
CHOQUE
• ESTRANHAMENTO
COGNITIVO
• REORGANIZAÇÃO DA
PERCEPÇÃO
• READAPTAÇÃO DE MODELO
MENTAL

Os modos como os “recrutadores terroristas” são apresentados pelos jornalistas incluem também dados de imagens2.
Cabe assinalar aqui que, do mesmo modo que nas descrições
verbais, toda imagem está associada a uma aboutness, isto é,
a registros possíveis que indicam “sobre o que é esta imagem”.
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2. Sabemos que a coleta de dados
baseados em imagens é crucial para
compreender comportamentos
humanos em situações de conflitos
e desastres. Tanto imagens colhidas
através de uma observação direta,
como imagens processadas a posteriori
são fundamentais para recompor
uma sequência possível de fatos.
Estudos pós-evento também podem
incorporar imagens planejadas e
produzidas pelos próprios grupos
terroristas, de modo a potencializar
o efeito de suas ações. São imagens
geradas também como estratégia da
máquina de propaganda que registra
“o sucesso da missão” e a “glória” de
seus protagonistas. A disseminação
das tecnologias de comunicação móvel
ampliou a possibilidade de obtenção
de imagens de observação direta
colhidas erraticamente por câmeras
não-profissionais e em enquadramentos
casuais. Às vezes é um transeunte que,
ao fotografar a namorada, colhe no
plano de fundo a imagem de um sujeito
mascarado. Às vezes um cidadão decide
registrar imagens com seu celular
simplesmente para depois entender o
que estava acontecendo. Há geralmente
um delay na percepção das situações de
conflito e desastre, por exemplo, ouvemse estampidos e, ao invés de tiros, as
pessoas preferem crer que são fogos de
artifício. No caso dos “recrutamentos
terroristas”, alguns vídeos circulando na
Web mostram os primeiros contatos,
desde conversas em redes sociais até
chegar ao encontro pessoal.
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Muitas etiquetas podem se aplicar, à mesma imagem, dependendo do ponto de vista do usuário3. Imagens de câmeras de
vigilância são úteis quando se sabe o que se pode esperar ver,
em qual local estavam posicionadas e em qual cenário se pode
esperar que os dados colhidos ganhem sentido. Ou seja, as
imagens não falam por si, elas requerem expectativas de contextualização e narratividade para serem interpretadas, o que
nos traz de volta à linguagem verbal.
O conceito de “redes discursivas” refere-se às trocas sóciocomunicativas possíveis em um domínio semântico específico.
Por exemplo, no domínio da comunicação de conflitos com
foco no terrorismo, as redes constituem os objetos possíveis e
suas etiquetas, como já dito em outro texto:
... um operador mais complexo do que a rede, sendo
capaz não só de mapear fluxos de informação, mas
também configurar espaços de interação simbólica
constitutivos da própria informação (espaços discursivos). Os nós das redes discursivas não são apenas
organizações, entidades civis e governamentais que
lidam com a comunicação em situações de crise. São
teias semânticas que agregam itens lexicais de uso
tipificado pelos seus usuários, permitindo caracterizar o jargão e os modos de apropriação dos conceitos por diferentes comunidades de conhecimento
(STEINBERGER, 2010).

3. Cf. por exemplo o aplicativo de
armazenamento de fotos Flickr, em
que as etiquetas são atribuídas pelos
próprios usuários.
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As redes discursivas instauram condições de produção de
enunciados e seus modos de etiquetagem. Elas evidenciam
correlações possíveis entre os nós e seus agrupamentos em diferentes modelos de redes (WATTS & STROGATZ, 1998). Segundo Steinberger (2005), os objetos constituídos no discurso
não estão dentro nem fora dele (numa realidade social objetiva), são nós em redes de relações. Trata-se, então, de valorizar
não só as informações atualizadas e consistentes, mas de revelar as condições que tornaram tais informações socialmente
acessíveis e relevantes.
Um estudo sobre a circulação da informação numa perspectiva de redes discursivas revela aspectos envolvidos na
escolha e distribuição dos termos ou itens lexicais presentes
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nos textos. Ou seja, como o conhecimento em um domínio determinado organiza-se e distribui-se em repertórios lexicais.
A agência de segurança norte-americana NSA, por exemplo,
vem mapeando redes sociais à procura de palavras e expressões associadas ao terrorismo (Fig.10) Este método evidencia
como os comportamentos sociais reagem diante de impactos,
os fatores que constroem a percepção de risco por parte das
populações atingidas, a capacidade social de auto-organização, as dinâmicas sócio-comunicativas associadas a cenários
de conflito.
Figura 10 – Busca de Palavras + Significativas no Domínio do Terrorismo Monitoramento
de Redes Sociais pela NSA (agência de segurança nacional dos EUA)

Fonte: https://pt.scribd.com/doc/82701103/Analyst-Desktop-Binder-REDACTED

No trabalho de Izida (2014), o conceito de rede discursiva
é associado a uma rede de interlocutores representada graficamente por nós (vértices) e arcos (linhas que ligam vértices):
“À medida que se somam interlocutores na emissão e recepção
de fluxos informacionais, esta representação se adensa a ponto de formar o que é conhecido por rede”.
...redes de interlocução, por exemplo, entre representantes do poder público, autoridades técnicas capazes
de descrever e prever a evolução do fenômeno causador do desastre, entidades assistenciais vinculadas
à Defesa Civil e as próprias vítimas. A análise lexical
a partir das mensagens trocadas entre os atores en-
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volvidos (...) permite identificar itens lexicais significativos e mais recorrentes ou com maior probabilidade
de ocorrência em redes de associação semântica e
avaliar ações que podem ser planejadas(...) (IZIDA,
2014, p.18).

Segundo a autora, “o perfil comunicativo dos atores envolvidos é definido pelos nós com os quais eles se conectam para
estabelecer a comunicação”. Assim, por exemplo, “o ator prefeitura do município pode estar conectado a atores encarregados
da gestão e financiamento de ações assistenciais. A definição
do perfil de tais interlocutores depende de uma manifestação
linguística concreta, ou seja, depende que a conexão entre eles
seja textualmente apresentada através de itens lexicais (...)”. O
trabalho de Rodriguez (2016) baseado em tweets sobre a seca
em São Paulo permitiu detectar sentimentos coletivos que se
disseminam em um modelo de rede (Fig. 11).
Figura 11 – Análise dos Vocábulos Associados aos Atores Envolvidos Permite Rastrear
Redes Discursivas

Redes lexicais ou léxico-semânticas

Redes de palavras que descrevem
componentes de um domínio
de conhecimento

Redes discursivas

Redes de palavras que mapeiam
atores que participam do
domínio de conhecimento
Governo

ÁGUA

Defesa civil

DESASTRES
HIDROLÓGICOS

ALAGAMENTOS

ENXURRADAS

INUNDAÇÕES

Ações de
resgate

Distribuição
de alimentos

Gestão da
informação

Fonte: Rodriguez, N.F. Tecnologias da linguagem aplicadas à percepção social: detecção
de emoções em redes sociais sobre a seca em São Paulo. Dissertação de Mestrado em
Engenharia da Informação, UFABC, Santo André, 2016

Na análise de textos da cobertura brasileira sobre ataques
terroristas, pode-se reconhecer atores por itens lexicais associados a jihadistas, a jovens vulneráveis ao recrutamento terrorista, a intelectuais e especialistas no mundo árabe, ao caso
Charlie Hebdo, a países periféricos, e outros atores da rede discursiva que relata jornalisticamente o recrutamento jihadista.
Uma rede de atores em cenário terrorista compõe-se dos
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seguintes nós: de um lado, governo, suas políticas de segurança, seus programas de combate ao terror, autoridades, policiais;
de outro lado, atacantes, seu plano de ação, vítimas, efeitos e
reações, divulgação na mídia. Numa rede prototípica, os atores
que se destacam por medida de centralidade mais alta são os
atacantes e a mídia. Ambos têm cinco nós a eles conectados. As
políticas de segurança pelo lado do governo e o plano da ação
pelo lado dos atacantes são os nós com menos conexões. No
entanto, há cinco categorias de atores na esfera das instituições governamentais, ao passo que há apenas duas categorias
de atores na esfera dos atacantes. Categorias de atores como
Vítimas, Efeitos e danos, e Relato midiático da ação são potencializadores (Fig.12).

Figura 12 – Representação de Rede Discursiva Baseada em Relatos de Ações Terroristas
REDE DE ATORES EM CENÁRIO TERRORISTA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Governo - 3 conexões
Programa de combate ao terror – 3
conexões
Atacantes/ Terroristas – 5 conexões
Políticas de segurança – 2 conexões
Autoridades de segurança – 3 conexões
Contra-atacantes/ Polícia - 3conexões
Vítimas – 3 conexões
Efeitos e reações – 3 conexões
Plano de ação terrorista/ Arma, local,
horário - 2 conexões
Obs: nós com + conexões na rede: 3, 10
Relatos da ação/ Mídias (5 conexões)
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O Brasil nos discursos jornalísticos sobre terrorismo
Pode-se dizer que o Brasil esteve ausente da batalha terrorista internacional até 2016. A não ser pó algumas ações
obscuras na região da Tríplice Fronteira, o Brasil construiu um
imaginário sobre terrorismo não na política externa, mas ao
cenário interno vinculado à repressão dos movimentos de esquerda e na guerrilha armada contra a ditadura militar (19641985). Estes defensores do regime democrático eram chamados de terroristas pelo regime e seus aparatos de “segurança
nacional”.
No cenário externo, recentemente o jornalista Clóvis Rossi
“estranhou” o silêncio brasileiro diante do caso Charlie (Folha
de S.Paulo, 13/01/2015), criticando a incapacidade do brasileiro de protestar e ser inconformista. Mas apenas quatro dias
após os ataques de Paris, as ruas de São Paulo se encheram
de manifestantes contra o aumento das passagens de ônibus.
Entre os manifestantes, ativistas do Movimento Passe Livre
(MPL) pleiteando o transporte público gratuito, ao lado de
“black blocks” que defendem o vandalismo como forma de protesto. Incendeiam ônibus e atacam bancos, concessionárias e
outros ícones capitalistas. Aparentemente essa luta não tem
foro global e não integra movimentos civis em escala mundial.
Pode a dimensão local dos movimentos sociais brasileiros projetar-se em uma esfera pública internacional? Sabe-se
que as polícias regionais já dispõem, no espaço internacional,
de instrumentos de cooperação em ações e estratégias inteligentes para prevenção e combate a ações terroristas. Já os
movimentos sociais no Brasil tendem a manter-se mais próximos de suas raízes. Apenas elites intelectualizadas aderem ao
conceito de “cidadania internacional”. Atendendo os interesses
deste segmento, um certo jornalismo apressado recicla textos
estrangeiros e se rende às práticas das mídias sociais globalizadas. Tais iniciativas acabam por afastar os “cidadãos locais”, que
passam a preferir os circuitos mais restritos das mídias sociais
para trocar informações.
Nesta seção vamos analisar relatos jornalísticos publicados na imprensa brasileira sobre os recrutamentos de novos
“adeptos” pelos chamados “grupos terroristas” do EI. Foi tomada como referência uma amostra de textos publicados nos três
principais jornais brasileiros na semana imediatamente após os
atentados realizados na França contra o jornal Charlie Hebdo
em 07/01/2015. Este corpus também serviu como objeto de
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um outro estudo (Steinberger, 2016) sobre correspondentes
internacionais e suas representações jornalísticas dos fatos em
ambientes culturalmente distintos. Quando da realização daquele trabalho, ainda não se falava na imprensa brasileira sobre
ações terroristas no Brasil. O perfil dos jovens europeus vulneráveis ao recrutamento jihadista foi descrito pelos correspondentes sem qualquer associação ao contexto brasileiro. Isto
justificou a retomada do material.
Em O Globo de 18/01/15, o caderno “Mundo” abre com a
manchete “De costas para a Europa: isolamento e falta de perspectivas criam cenário para a radicalização de jovens muçulmanos”. O jornal escalou quatro correspondentes em quatro
capitais europeias para explicar por que jovens filhos de imigrantes na Espanha, Alemanha e Reino Unido estariam sendo
seduzidos pelo “canto da jihad”, uma guerra de grupos fundamentalistas islâmicos contra o Ocidente. A expressão “canto da
jihad” associa-se a “canto da sereia”, isto é, a um apelo de criaturas de um mundo de magia e feitiço que levam suas vítimas
a um destino nefasto. Fica então estabelecido desde o início
do texto que os jovens que se deixam levar por esse “canto”
são vítimas indefesas de um discurso supostamente astucioso
e maléfico que promete a glória e o paraíso aos que aderirem.
Segundo o texto, os jovens “descobrem” pela Internet o caminho da Síria ou do Iraque. Portanto, há um contato que parece casual e fortuito, negando que estes jovens possam ter deliberadamente buscado na Web os sites de recrutamento. Eles
também foram “seduzidos” por “vídeos de produção hollywoodiana, falados em árabe, inglês ou francês” sobre o EI. Assim,
os jovens foram expostos a artifícios da “sedução jihadista” em
sua própria língua materna e com requintes técnicos e narrativos irresistíveis. Estes filmes não citam conteúdos religiosos,
escamoteando o fundamentalismo dos jihadistas. Ainda assim,
a matéria cita jovens recrutados em mesquitas.
Estas supostas vítimas do “canto da sereia” realizam juramentos em que manifestam clara convicção em lutar pelo Estado Islâmico (EI) ou engajar-se na Al-Qaeda. E se declaram
dispostos a submeter-se a treinamento em campos na Síria
ou no Iraque para poder retornar à Europa preparados para
conduzir atentados. Na mesma edição, O Globo entrevistou o
sociólogo francês Michel Wieviorka, que aponta vários fatores
que fortalecem a imagem do jihadismo. Além da motivação geopolítica para o conflito (o modo de vida ocidental é veementemente rejeitado), a falência do modelo republicano francês e o
privilégio continuado das elites seriam as principais motivações
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dos que aderem ao jihadismo. Some-se a isto a crise econômica
e o desemprego crescente num cenário dominado pelo racismo e pela discriminação de imigrantes e seus descendentes.
Uma outra entrevista, com a especialista em mundo árabe Myriam Beenraad, baseia-se na célula parisiense “Buttes-Chaumont”, que envia jihadistas franceses para o Iraque.
Seriam jovens sofrendo de crise identitária, condição sócio-econômica precária, vivendo dilema existencial. Quando em prisão, são aliciados por companheiros que propagam a ideologia
fundamentalista no cárcere. O texto assinala que as adesões
ao Islã radical vêm “preencher o vazio” desses jovens “à margem da sociedade”, que “vivem em guetos, com histórico de
fracasso escolar e de dificuldades econômicas, sem perspectivas profissionais”. Já aqueles jovens pertencentes a famílias da
classe média, eles são tentados a buscar o desconhecido para
vencer a rotina ou para afastar-se de problemas com os pais. A
especialista afirma que “por trás do terrorismo de hoje, há uma
crise da sociedade”. Portanto, o contraponto da magia e feitiço
dos discursos de aliciamento é a realidade de uma crise estrutural da sociedade francesa.
Um terceiro texto do mesmo O Globo vem da Espanha,
com a entrevista de Fernando Reinares, pesquisador do Instituto Elcano. Para ele, mudou o perfil dos que se convertem
ao extremismo: “Nos últimos dois anos, 70% dos detidos nas
operações policiais são filhos de imigrantes marroquinos, isto
significa que eclodiu um jihadismo endógeno”. Reinares lembra
que não há conversões de católicos ao jihadismo. A exceção,
segundo ele, seria o brasileiro Kaique Luan Ribeiro Guimarães,
18 anos, nascido em Goiás, que aderiu ao fundamentalismo
islâmico, mudou de nome e foi preso na Bulgária acusado de
pretender juntar-se a um grupo radical na Síria.
O quarto texto vem do Reino Unido e vai na mesma linha
com a matéria intitulada “Isolamento e depressão empurram
britânicos instruídos para a Jihad”. A especialista em Defesa do
King’s College em Londres, Katharine Brown, diz que 35% dos
acusados de terrorismo no Reino Unido são desempregados,
dos quais 33% teriam nível superior completo, o que contesta
a hipótese de que os convertidos teriam menos escolaridade e
menos acesso à educação. No quinto texto de O Globo, a correspondente na Alemanha cita a falta de perspectiva e de sentido para a vida para explicar as adesões alemãs ao jihadismo.
Ela cita um rapper alemão, Mohammed Youssef Ferchichi, que
incentiva as adesões com músicas como “Eu sou um Talibã”,
“Onze de Setembro” e “Esses terroristas nos quais a juventude
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acredita”.
A pauta integrada é realizada pelos quatro correspondentes de O Globo sem nenhuma menção que vincule as adesões
destes jovens ao jihadismo aos atentados brutais e aos assassinatos de vítimas inocentes sem chance de defesa. Os jovens
carentes não são apresentados como elos de uma cadeia que
irá conduzir a ações terroristas contra centenas de vítimas inocentes. O caso Charlie é tratado como uma ação isolada e não
como “missão” de radicais articulados para desencadear novos
ataques como os que vieram depois de fato a ocorrer em Paris,
Bruxelas ou Nice.
A mesma percepção condescendente aparece em O Estado de S.Paulo. Na edição do dia 18/01/15, há o relato de
homenagem aos cartunistas mortos através da exposição de
seus trabalhos em uma galeria parisiense e há uma entrevista
de Tariq Ramadan, professor de Teologia e Estudos Islâmicos
Contemporâneos da Universidade de Oxford. Ele critica os
ataques aos muçulmanos no semanário Charlie Hebdo e diz
que a liberdade de expressão “deve ser igualitária e não insultante”, ou seja, os assassinos agiram em resposta a insultos e
provocações do Charlie.
O colunista Gilles Lapouge opta por relativizar a gravidade
dos fatos, diz que os ataques ao Charlie fizeram o planeta entrar em pânico, mas na mesma semana o massacre de duas mil
pessoas na cidade de Baga, Nigéria, pelo grupo terrorista Boko
Haram passou despercebido. A violência em nações periféricas
não desperta o interesse da comunidade internacional. Em resumo, os textos analisados sugerem que o problema no Charlie
Hebdo não foi de falta de liberdade de expressão, mas de falta
de responsabilidade em lidar com os direitos dos outros. E que
o terrorismo é uma resposta à crise social e econômica que vitimiza os jovens filhos de imigrantes marginalizados e carentes
de alternativas. Neste cenário de beco sem saída, o jihadismo
apareceria como válvula de escape ou até como opção salvadora.
Boa parte das explicações dadas para as adesões jihadistas
na França também caberia para justificar uma adesão de jovens brasileiros à criminalidade e ao narcotráfico? A impunidade para o crime no Brasil encontra seu correlato em um discurso europeu socialista e condescendente? Esse mesmo discurso
é o que defendeu o abrigo para as centenas de milhares de
refugiados que alcançaram a Europa sobrevivendo à odisséia
da navegação pelo Mediterrâneo? A condição de imigrantes e
refugiados na Europa encontra eco na marginalização de imi-

Margarethe Bonr Steinberger-Elias

225

grantes bolivianos, haitianos, angolanos e moçambicanos abrigados no Brasil. Jihadistas cultos com ensino superior enfrentam o desemprego, como também brasileiros que enfrentam a
crise econômica e a falta de alternativas. Jihadistas gostam do
rap e têm senso de humor: essa mesma alegria não falta aos
brasileiros. A insegurança pública, a criminalidade, os 65 mil assassinatos anuais do Brasil pouco repercutem na Europa. Não
fomos Charlie porque Charlie também nunca foi latino-americano?
Em 22 de julho de 2016, o Brasil ingressou no “mapa do
terror”, segundo o jornalista Lourival Sant’Anna, em O Estado de S.Paulo (edição de 24/07, caderno “Internacional” pág.
A13), aludindo a dez suspeitos de terrorismo presos em dez
estados com grande alarde pela Polícia Federal. As prisões
foram baseadas em indícios de planos de desencadear ações
terroristas durante as Olimpíadas. Os indícios seriam trocas de
mensagens na Internet aludindo à compra de armamento e planejamento logístico para um ataque. O modo como o jihadismo
é descrito na mídia brasileira parece ser ainda profundamente
influenciado pelos discursos contra a repressão no período da
ditadura (1964-1985). Ele é tratado como um jihadismo distante, uma guerra “dos outros”. De fato, após o Onze de Setembro,
quase nada se publicou na “grande mídia” brasileira sob a rubrica “terrorismo”. Serviços de inteligência brasileiros mantêm-se
praticamente invisíveis. Programas de vigilância e repressão
de “células terroristas” seriam rechaçados com veemência pela
opinião pública local.
O Brasil esteve de costas para a “Guerra ao Terror” declarada pelos EUA e aliados europeus desde o Onze de Setembro. O
conceito de terrorismo internacional não ganha ressonância no
Brasil. Durante a ditadura, o famoso sequestro de embaixadores europeu e norte-americano por “guerrilheiros” contrários
ao regime não pode ser associado aos ataques do jihadismo.
A dimensão histórica da luta contra a repressão no Brasil não
se confunde com a geopolítica obscura do jihadismo, que elege
como seu principal objeto de ataque o modo de vida ocidental.
No mesmo dia 24/07, o colunista Jânio de Freitas, da Folha
de S.Paulo (“Poder” pág.A11), assina o texto “Terrorismo à brasileira”, onde, em tom jocoso, diz que os nossos terroristas não
são de nada e “não se assemelham aos que atacam a França, os
EUA, a Inglaterra e agora a Alemanha”. Nosso terrorismo é “o
terrorismo contra nós mesmos”, afirma, chamando o Brasil de
“país patético”. O colunista assinala que o terror no Brasil vem
da inflação, da carestia, da roubalheira e corrupção. Critica o
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ministro da Justiça pelo anúncio “sensacionalista” da prisão de
brasileiros acusados de terrorismo. E critica a imprensa e a TV
por indicarem, “inclusive com mapa”, “os pontos mais atraentes
ou vulneráveis para a ação de terroristas”.
Sant’Anna, na coluna já citada, alerta que a “a mensagem
do Estado Islâmico” poderia potencializar “a agressividade de
brasileiros comuns”, que hoje se manifesta na criminalidade e
na violência doméstica, mas também na intolerância religiosa
e na xenofobia. Segundo o autor, abre-se “um novo horizonte
de ameaças” que é mais cultural, não se traduz apenas na falta
de acesso a bens materiais e na desigualdade social. O colunista diferencia o EI em relação a Al Qaeda e outros grupos que
buscam um Islã purificado e para isso querem tomar o poder e
implantar teocracias em Estados muçulmanos. O EI surgiu depois que suas células na Síria foram expulsas da Al Qaeda por
causa da prática de estupros, saques e massacres. Segundo
Sant’Anna, “a frouxidão moral e ideológica do EI se revelou de
uma força extraordinária” porque o EI responde ao sofrimento
psicológico e potencializa respostas para frustrações e “dores
comuns”.
Como todo grupo terrorista, o EI move-se também no território informacional. A medida do sucesso de suas ações, como
apontado na seção 1, depende das mídias e não da sobrevivência de seus agentes. O assassinato do maior número possível
de vítimas irá proporcionalmente impactar os meios de comunicação e reverberar na sociedade. Para Sant’Anna, o Brasil
perdeu a primeira batalha da mídia porque, a duas semanas
da abertura dos Jogos Olímpicos, o agenda-setting privilegiou
os temas de segurança ao invés dos preparativos da festa de
abertura, das competições, da recepção dos atletas que chegavam do exterior, ou as diferentes modalidades esportivas e
sua história. Sant’Anna alertou que o grande desafio é “retirar
o glamour do terrorismo, arrancar sua máscara de coragem e
heroísmo”, e criar uma “contrapropaganda” que alcance os jovens mais vulneráveis através de uma rede de assistência social
e psicológica.
Alguns dados sobre articulações dessa “contrapropaganda”
saíram na imprensa brasileira através de jornalistas estrangeiros. Por exemplo, O Estado de S.Paulo publica em 18/01/15 o
artigo de David Ignatius, do The Washington Post intitulado “A
resposta errada aos ataques contra o Charlie Hebdo”. O texto
explica a política do governo Obama sobre os recrutamentos
jihadistas. Diz que Obama não quer liderar uma cruzada ocidental contra o EI e apresenta três lições que a Casa Branca
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teria aprendido com o Onze de Setembro. A primeira foi de que
“os EUA não são uma voz confiável para dizer a muçulmanos o
que é o Islã de fato”. O clamor do presidente egípcio por uma
“revolução religiosa” contra os fundamentalistas mostrou que
isto caberia a países muçulmanos. A segunda lição foi de que os
programas nacionais de combate ao jihadismo têm que vir de
baixo para cima, isto é, das próprias comunidades muçulmanas.
E a terceira lição foi de que é pelas mídias sociais que cabe o
combate, ou seja, numa rede das redes. A Good Ideas, criada
em 2011, usa 300 ex-jihadistas para aconselhamento online a
jovens candidatos4.
Depoimentos pessoais divulgados nas mídias sociais também ajudam na contrapropaganda. Por exemplo, Abdelkader Benali publicou no The New York Times o artigo “A difícil
adaptação do muçulmano europeu”, traduzido em O Estado
(18/01/15). Segundo o autor, “Desde o Onze de Setembro,
muitos muçulmanos europeus duvidaram de seu próprio pertencimento e se perguntaram: sou da Paris de Voltaire ou da
Meca de Maomé?” Benali relata seu sofrimento e conclui advertindo: “os muçulmanos são tão europeus quanto os ciganos,
os gays, os intelectuais, os agricultores e os operários de fábricas, estamos na Europa há séculos, os políticos e a imprensa
precisam parar de agir como se tivéssemos chegado ontem,
estamos aqui para ficar.”
4. A britânica Abdullah-X , criada por exjihadista, rastreia usuários que buscam
passagens para a Síria e envia-lhes a
mensagem: “Você precisa matar os
outros para tornar o mundo mais puro.
É isto que você acha que o Islã é? Está
falando sério?”
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Redes discursivas jornalísticas e a semântica da
vulnerabilidade ao terrorismo
Esta última seção do artigo traz tabelas de categorização
léxico-semântica apontando os termos usados pelos jornalistas brasileiros que assinam os textos analisados. Os termos
usados para referir-se a “jihadistas” e “jovens candidatos recrutados”, concentram-se no perfil psicossocial desses jovens,
em suas expectativas na adesão ao EI e ao contexto sócio-histórico e geopolítico que favorece tais adesões (Fig.12). Ressalte-se aqui que o termo “adesão” não é utilizado nos textos, apenas “recrutamento”. Isso já demonstra que, na percepção dos
jornalistas, os jovens recrutados são “seduzidos” pelo “canto da
Jihad”. Sua autonomia e independência para efetuar escolhas é
ignorada, assim como outros fatores de adesão que não a carência social.
Figura 13 – Quadro-Resumo de Termos em Relatos de Recrutamento/Adesão por Europeus
Contexto político
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Expectativa

Viver em gueto

Crise social

Integração em um grupo
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republicano
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Dificuldades
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Privilégios das
elites
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instruídos

Falta de
sentido para
a vida
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profissionais

Crise econômica

Viajar para fora da Europa

Curso
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Problemas com os pais
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Aprender a lutar em campo
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operários de fábrica
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Figura 14 – Fatores de Adesão ao Terrorismo

Condições sociais

Condições
psicológicas

ADESÃO

Condições
históricas e
geopolíticas

Expectativas
Uma charge publicada no jornal Folha de S.Paulo evidencia
a percepção dos discursos terroristas no cenário político brasileiro. Uma moça que lê o jornal diz “Ainda bem que não temos
terrorismo no Brasil”. E seu interlocutor responde “E precisa?
Com esses políticos que a gente tem...” (Fig.16).
Na verdade, a análise da distribuição lexical utilizada para
descrever jovens europeus envolvidos em ações terroristas e
seus contextos de ação mostrou que os atores e contextos referidos são bem diferentes daqueles que apareceram na análise
dos jovens brasileiros. O mesmo método foi aplicado aos dois
grupos e revelou que os europeus relacionam-se a categorias
de atores como “parentes”, “amigos”, “colegas de escola”, “colegas de trabalho”, e a categorias identitárias como “europeus”,
“imigrantes”, “descendentes de imigrantes”, “muçulmanos”,
“gays”, “elites”, “intelectuais”, “agricultores”, “operários” (Fig.15).
Já os brasileiros relacionam-se a partir de referências que
os opõem a estrangeiros como em “nossos terroristas”, “terroristas dos EUA”, “da França”, “da Inglaterra”, “da Inglaterra”, “da
Alemanha”, “recrutadores estrangeiros”. Também são citadas
instituições como o nome “Brasil” e “Polícia Federal”, “Ministro da Justiça”, “serviços de inteligência”; “mídia”, “televisões”,
“imprensa”, “jornalistas estrangeiros”; e os recrutadores são citados como “Estado Islâmico”, “células terroristas”, “Síria”, “jihadistas”, “Al-Qaeda”, “recrutadores estrangeiros”; já os jovens
são citados através de marcadores identitários apenas como
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Figura 15 – Como Jovens Europeus Recrutados pelo EI são Descritos em Jornais Brasileiros
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Figura 16 – O Brasil Ingressa no Mapa do Terror - “Terrorismo à Brasileira”

Figura 17 – Como Jovens Brasileiros Suspeitos de Ações Terroristas São Descritos em Jornais
Brasileiros
(seus perfis como ATORES e os CONTEXTOS DE EXCLUSÃO referidos)
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231

“jovens mais vulneráveis”, “suspeitos de terrorismo”, “brasileiros comuns”, “interlocutores na internet” (Fig. 17). As citações
a estrangeiros podem indicar a construção de uma identidade
a partir de um “outro”, ou seja, uma definição por negação.
Com respeito aos contextos de exclusão a que os jovens
europeus recrutados são submetidos, segundo os textos do
corpus, citam-se principalmente problemas psicológicos como
“isolamento”, “depressão”, “falta de perspectiva”, “falta de sentido”, “falta de desafios”, “tédio, rotina”, “dilema existencial”,
“crise identitária”. Situações externas como “fracasso escolar”,
“problemas na escola”, “menor escolaridade”, “problema no
acesso à educação”, “problemas com os pais”, “pais imigrantes
marroquinos”, “viver à margem da sociedade”, “discriminação”,
“racismo”, “guetos”. Citam-se menos fatores sociais amplos
como “crise econômica”, “crise social”, “falência do sistema republicano”, “privilégios das elites” (Fig.15). Já os brasileiros são
referidos a contextos raramente psicológicos, só aparecem
“frustrações”, “sofrimento psicológico” e “dores comuns”. Todos os demais termos referem-se a problemas sociais amplos
como “Inflação”, “corrupção”, “criminalidade”, “falta de segurança social”, “violência doméstica”, “desigualdade social”, “falta de acesso a bens materiais”, “intolerância religiosa”, “derrota
na batalha da mídia”, “sensacionalismo”, “xenofobia”. Também
constam expressões como “países inimigos” e “país ridículo”,
além de referências a “prisão” e “afastamento das Olimpíadas”
(Fig.17).
Pode-se concluir que o uso das redes discursivas como indicadores capazes de mapear riscos de vulnerabilidade social ao
terrorismo no Brasil permite revelar distinções interessantes
quando baseado em dados colhidos a partir de textos jornalísticos. Enquanto os jovens europeus recrutados são referidos
através de categorias que se situam predominantemente na
esfera dos atributos individuais, os jovens brasileiros são tratados como vítimas de problemas sociais gerais que afetam boa
parte dos cidadãos do País e cuja resolução não depende de
uma ação em seus círculos de relacionamento mais próximo.
Com relação aos atores com os quais os europeus recrutados são associados, a diferença também é significativa. Aos europeus aplicam-se categorias identitárias que correspondem
a atributos adjetivos como “imigrante”, “gay”, “operário”. Já os
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brasileiros aparecem vinculados a categorias de atores que
não os definem, mas supostamente definem as condições sob
as quais vivem. Então são categorias às quais eles se opõem
e que os oprimem como “Policia”, “mídia”, “recrutadores”. Falar
de condições e não de atributos, para referir-se aos jovens, faz
surgir uma clivagem discursiva.
Analisando redes discursivas, conclui-se que os jornalistas
tendem a descrever os jovens sujeitos ao recrutamento como
frágeis, desconectados e vulneráveis, jovens que ignoram
opções de vínculo a contextos mais amplos da luta social em
busca de mudança. Conclui-se também que o conceito de “terrorismo”, nos textos jornalísticos estudados, manifesta-se através de formações discursivas distintas e contraditórias. De um
lado, exacerbam a ameaça terrorista e, de outro, minimizam a
seriedade e compromisso dos jovens que aderem ao jihadismo.
Há uma flagrante discrepância entre a imagem heróica e gloriosa de si mesmos com que os recrutadores acenam aos jovens
e a imagem frágil e vulnerável com que esses jovens se veem
descritos nos textos estudados (Fig. 18).
Figura 18 – Ambiguidade dos Modos de Representar Jovens Terroristas
- “recrutamento” x “adesão”
- heroísmo e coragem x vitimização e fragilidade

HERÓI
VÍTIMA
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Enquanto o contexto histórico-cultural e geopolítico dos
recrutamentos/adesões é vagamente referido pelos jornalistas, o papel dos Estados nacionais na implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos
eventuais “candidatos” é francamente ignorado. Pode-se dizer
que o papel contraditório da mídia potencializa os efeitos do
terrorismo, ao mesmo tempo que inocenta os “recrutados” e
os governantes. Aspectos apresentados na argumentação teórica sustentada nas seções iniciais deste artigo sobre a episteme midiática puderam ser constatados através da análise
lexicográfica desenvolvida. Além das frequentes referências à
mídia como ator e como contexto em cenários de terrorismo, a
vinculação do “jovem vulnerável” a problemas sociais amplos
acaba por forjar contextos sem valor explicativo, o que fere a
educação social com a qual os meios de comunicação devem
estar comprometidos. Cabe salientar que vários textos analisados foram assinados por correspondentes estrangeiros que
eventualmente tomaram textos da imprensa local do país-sede
como fonte.
Quanto à metodologia adotada para extrair o léxico dos
textos e organizá-lo em redes discursivas jornalísticas, ela
permitiu detectar um léxico predominante de rejeição ou condescendência social em relação às práticas terroristas. Em um
desenvolvimento posterior deste tipo de análise, ampliando o
corpus e também tomando redes discursivas jornalísticas de
cunho mais regional, tais conclusões poderão ser testadas e
gerar indicadores linguísticos mais precisos.
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