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A Região Centro-Oeste costuma figurar no 

conjunto dos episódios da nossa História como 

caudatária dos acontecimentos protagonizados pelos 

centros hegemônicos nacionais. A explicação é plausível, 

pois se trata de um território que só foi desenvolvido 

tardiamente. A decisão política de transferir a capital da 

República para Brasília, na segunda metade do século 

XX, continha no seu bojo uma dupla intenção. Fomentar 

o crescimento demográfico regional, através da 

transferência de contingentes populacionais 

excessivamente concentrados na faixa litorânea. 

Dinamizar economicamente o coração geográfico do 

Brasil, dando-lhe vitalidade sociocultural.  

José Marques de Melo 

 

 

Não são, pois, somente as mercadorias, os artigos 

de comércio, os produtos, mas a língua, a cultura, as 

idéias e os costumes que circulam ao longo dos 

caminhos. (...) Todos os que habitam ao longo e na 

vizinhança dos caminhos, ficam diretamente sob a 

influência dos focos de irradiação de cultura, e tendem a 

transformar-se sob a pressão, mais ou menos intensa, dos 

elementos de cultura, material e espiritual que o 

comércio, as migrações e as viagens põem com 

freqüência ou constantemente, em circulação.  

Fernando de Azevedo 

 

 

Na análise geográfica e geopolítica que fizemos, 

procuramos caracterizar a situação atual, tanto em escala 

regional como estadual, buscando demonstrar que há, nas 

ocasiões de crise, um aguçamento de sentimentos 

separatistas cujas bases não são apenas os problemas 

econômicos e fiscais do momento, eles vão até a nossa 

formação, começam no período colonial; estes 

sentimentos têm bases psicológicas e sociais e estão 

ligados à própria formação do Brasil, manifestando-se 

em planos revolucionários e em manifestos de dirigentes 

políticos e militares e que são evidentes, mesmo quando 

se procura camuflar.   

Manoel Correia de Andrade 
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RESUMO 

 

Geografia da Comunicação no Centro-Oeste brasileiro é o foco desta pesquisa. 

Estruturada em duas partes: a primeira, sob uma perspectiva diacrônica, mostra o processo de 

formação geopolítica e demográfica do centro do Brasil; a segunda contém uma visão 

sincrônica dos sistemas midiáticos e seus modos de produção, resgatando a memória do 

campo comunicacional na macro-região. O estudo evidenciou a conflituosa formação do 

Centro-Oeste, com sucessivas divisões territoriais, refletidas na mídia e nas Ciências da 

Comunicação. Em continuidade, aplicando parâmetros análogos, fez-se um estudo comparado 

entre o Centro-Oeste e a Comunidade Autônoma de Castilla y León, na Espanha. Os 

indicadores da pesquisa demonstram que a mídia e a academia, no Centro-Oeste brasileiro, 

não contribuem para a formação de uma identidade regional; ao contrário, propagam e 

fortalecem os conflitos históricos, deixando as Ciências da Comunicação à margem do 

regionalismo observado no caso espanhol. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Geografia da Comunicação – Brasil – Centro-Oeste – Espanha – 

Castilla y León. 
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RESUMEN 

 

Geografía de la Comunicación en la región Centro-Oeste brasileña es el foco de esta 

investigación. Estructurada en dos partes: la primera, bajo una perspectiva diacrónica, enseña 

el proceso de formación geopolítica y demográfica del centro de Brasil, la segunda contiene 

una visión sincrónica de sus sistemas mediáticos y sus condiciones de producción, rescatando 

la memoria del campo comunicacional en la referida región. El estudio demostró los 

conflictos en la formación del Centro-Oeste brasileño, con las sucesivas divisiones 

territoriales, que se refleja en los medios de comunicación y en las Ciencias de la 

Comunicación.  Aplicando parámetros análogos,  se hizo también un estudio comparativo 

entre la región Centro-Oeste y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en España. Los 

indicadores de la investigación muestran que los medios de comunicación y la academia, en el 

centro de Brasil, no contribuyen a la formación de una identidad regional, sino más bien 

amplían y fortalecen los conflictos históricos, dejando la Ciencia de la Comunicación fuera 

del regionalismo observado en el caso español. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: Geografía de la Comunicación – Brasil – Centro-Oeste – España – 

Castilla y León. 
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ABSTRACT 

 

This research explores Brazilian Middle-West geography of communication under two 

perspectives. On the one hand, it shows the diachronic process that shaped its demographic 

map. On the other hand, it contains a synchronic view of media system and communication 

scholarship memory in the macro-region, showing the conflictive geopolitical relations 

between its territorial unities. By applying the same procedure, it was made a comparative 

study between Brazilian Middle-West and the Autonomous Community of Castile and León, 

in Spain. The indicators suggested that both media and academy systems in Brazilian Middle-

West had almost no contribution for the formation of a regional identity,    contrasting to the 

Spanish case, where is evident the feeling of strong regionalism. 

 

KEY WORDS: Geography of communication – Media system – Communication scholarship 

-  Brazil  – Spain 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento oriundo da Geografia da 

Comunicação vem se tornando fator crucial para a 

tomada de decisão dos estrategistas da mídia na 

sociedade globalizada. (MARQUES DE MELO, 2010: 

82). 

I. O objeto de estudo 

A pesquisa tem como objetivo principal analisar a Geografia da Comunicação no 

Centro-Oeste, inventariando seus meios de comunicação e resgatando a memória das ciências 

da comunicação na região. A investigação do campo comunicacional percorre a 

sistematização e a institucionalização da área, com um panorama da memória e das principais 

mudanças ocorridas nas últimas décadas. Para abarcar este objetivo, pretende-se: 

1. Analisar o processo de formação da região Centro-Oeste e sua repercussão na 

mídia; 

2. Buscar as simetrias e assimetrias regionais a fim de melhor compreender o 

intercâmbio entre as experiências e as práticas comunicacionais; 

3. Estudar a demografia e o potencial de consumo da região, bem como os seus 

veículos de comunicação;  

4. Analisar a implantação dos programas de graduação e pós-graduação na 

Região; 

5. Inventariar os Grupos de Pesquisa de Brasília, Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul; 

6. Fazer um estudo comparado com a Comunidade Autônoma de Castilla y León 

na Espanha; 

7. Traçar as perspectivas das ciências da comunicação no Brasil central. 

A hipótese principal do trabalho é que o processo recente e conturbado de formação 

territorial do Centro-Oeste dificulta a criação de uma identidade regional, desta forma, os seus 

meios de comunicação e o campo acadêmico das Ciências da Comunicação não possuem 

consonância com a região onde estão inseridos. Esta hipótese gera as seguintes sub-hipóteses: 

a) As Ciências da Comunicação no Centro-Oeste, exceto Brasília, se encontram em um 

processo incipiente de sistematização e institucionalização; b) O mercado comunicacional dos 

estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são simétricos, embora sem intercâmbio 

de experiências e práticas comunicacionais; c) As Faculdades de Comunicação dos estados do 
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Centro-Oeste, mesmo possuindo objetos de pesquisa correspondentes, encontram-se mais 

próximos, institucionalmente, do eixo Rio-São Paulo que entre si, pois nota-se que 

pesquisadores e profissionais destes estados buscam capacitação, referência e formação em 

outras regiões, principalmente no Sudeste; d) O Distrito Federal, pioneiro e celeiro de 

pensadores na região, não possui fortes intercâmbios com o restante do Centro-Oeste; e) A 

Universidade de Brasília, na área da Comunicação Social, possui pouca ligação com a região 

e a despeito da carência de recursos humanos especializados em alguns estados, não tem 

realizado programas interinstitucionais na região, assim como já fizeram instituições do 

Sudeste.  

A escolha do tema “Geografia da Comunicação na Região Centro-Oeste” surgiu após 

o pesquisador ter organizado o X Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação na 

Região Centro-Oeste, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação/INTERCOM e realizado pelo Centro Universitário da Grande Dourados, em 

junho de 2008. A organização do evento despertou no autor a necessidade de conhecer esta 

região, pouco explorada pelos estudos comunicacionais. 

A experiência do INTERCOM Centro-Oeste 2008 mostrou carências e necessidades 

na sistematização e no resgate da memória das Ciências da Comunicação na região central do 

Brasil. Percebemos que a região Centro-Oeste possui dificuldades de intercâmbio no campo 

comunicacional, seja nas universidades ou em seus veículos de comunicação. No Centro-

Oeste a própria população, culturalmente, não se enxerga como região, diferente do que 

ocorre no Sul, Norte e Nordeste do país. O próprio Ministério da Integração do Brasil 

reconhece o “limitado sentimento de identidade regional” (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006: 134) como um dos principais problemas da região. O 

Ministério afirma ainda que o Centro-Oeste não é uma unidade do ponto de vista político:  

(...) o acelerado processo migratório e de 

implantação de uma moderna agropecuária provoca 

mudanças sócio-culturais na região que deve levar a uma 

nova identidade sócio-política regional e, em certa 

medida, gera algumas desigualdades sócio-econômicas 

no território. Do ponto de vista político, o Centro-Oeste 

não se expressa como uma unidade, atuando de forma 

articulada em negociações e defesa de interesses comuns 

com outras instâncias políticas. Apesar de ser 

reconhecido, em termos analíticos, como uma macro-

região brasileira, o Centro-Oeste não se manifesta ainda 

como um „território organizado, segundo o conceito de 

Sérgio Boisier, que assume uma identidade e se 

posiciona como uma Região, articulando os fatores de 
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unidade e convergência. (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006: 134). 

Se “sociedade e comunicação são uma coisa só” e que “não poderia existir 

comunicação sem sociedade, nem sociedade sem comunicação” (BORDENAVE, 1991: 16-

17), qual o conhecimento e a representação feita pelos veículos de comunicação sobre o 

Centro-Oeste? Qual o papel de integração de nossos veículos comunicacionais? E nas 

Ciências da Comunicação, qual o papel e a importância desta região para os nossos 

pesquisadores? Como nossas pesquisas buscam compreender as potencialidades e os 

estrangulamentos da região Centro-Oeste em nossas representações midiáticas? A falta de 

unidade regional também está em nossa mídia e em nossas universidades? Para responder 

estas e outras questões recorremos à perspectiva diacrônica, abordada na primeira parte da 

pesquisa, para só assim buscarmos traçar uma perspectiva sincrônica na segunda parte, como 

elucidaremos posteriormente.  

 

II.  Conceitos fundamentais 

O conceito de região está presente em vários 

domínios da ciência, em especial na geografia, área na 

qual a diversidade de seu emprego encontra-se associada 

a processos sociais, culturais, econômicos e políticos. 

Essa base conceitual de região está inserida no estudo 

regional, o qual impulsiona o avanço do campo 

geográfico possibilitando uma maior compreensão na 

relação entre os fenômenos físicos e humanos em um 

determinado recorte espacial. 

O termo região é também usado, frequentemente, 

no senso comum, com a conotação de um espaço, área 

ou de divisão territorial; porém o conceito de região é 

muito mais complexo. A complexidade do mundo exige 

novas explicações científicas. As tradicionais arrumações 

espaciais vão gradativamente sendo substituídas por 

novos arranjos, como aquelas formas espaciais dadas 

pelas redes. Com isso, o entendimento de região não é 

mais o mesmo, uma vez que mudou a forma como a 

geografia e a economia ordenam a organização da vida 

social dos homens. (AMORIN e SOUZA, 2004: 12) 

Como a divisão territorial é determinada pelo Estado, buscamos em um primeiro 

momento conhecer o recorte espacial e os conceitos de região utilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divide o território nacional em 13 tipos de 

regiões, conferindo as seguintes nomenclaturas e conceitos:  

a) Grandes Regiões: agrupamento de Unidades da 

Federação, atualmente são cinco: Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro Oeste;  
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b) Unidades da Federação (UF): hoje o país é 

formado por 26 estados e um Distrito Federal;  

c) Mesorregiões Geográficas: conjuntos de 

municípios contíguos da mesma UF, observando o 

processo social, o quadro natural e a rede de 

comunicação que caracterizem uma identidade regional;  

d) Microrregiões Geográficas: também são 

conjuntos de municípios contíguos, mas derivados de 

uma Mesorregião, uma parte que tenha especificidades 

quanto à organização do espaço;  

e) Regiões Metropolitanas: conjunto de 

municípios de uma mesma UF, os critérios de 

agrupamento são estabelecidos pelas legislações atuais, 

hoje temos 33 Regiões Metropolitanas em 15 UF, 

compostas por 410 municípios;  

f) Regiões Integradas de Desenvolvimento: 

previstas na Constituição de 1988, é baseada na 

cooperação federal, estadual e municipal, atualmente 

temos A Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno (DF e GO), a Região 

Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina e a 

Região Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina 

(PE) e Juazeiro (BA);  

g) Municípios: menor nível hierárquico da 

federação, em 2006, o Brasil possuía 5.564;  

h) Cidades: sede do município, compreende a 

área urbana;  

i) Distritos: unidades administrativas dos 

municípios;  

j) Vilas: sede do distrito que não o da cidade, dá o 

nome ao Distrito;  

l) Subdistritos: subdivisões intra-urbanas 

existentes em alguns municípios;  

m) Bairros: conceitos e identificações populares, 

criados pela comunidade; e  

n) Setores: unidades para coletas de dados 

estabelecidas pelo IBGE, em 2000 o Censo dividiu o 

Brasil em 215.811 setores sendo 157.415 urbanos e 

58.396 rurais. (LIMA, 2009).   

BOISIER (1988: 40) vai além da organização estabelecida pelo Estado, destaca que o 

homem além de um animal político é também um animal territorial organizado em dois 

entornos: um social e outro territorial, “que vai desde a aldeia tribal à aldeia global de 

McLuhan”. Considerando a característica animal territorial e o seu entorno territorial, o 

pesquisador chileno apresenta as diversas escalas de relações do homem em sociedade, são 

elas: 

La primera, es la escala global, en la que la 

posibilidad de intervención para el individuo es nula, por 
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lo que cabe considerarla una categoría puramente 

referencial. La segunda es la escala nacional, entorno en 

el cual el individuo tiene capacidades indirectas de 

intervención a través de mecanismos político-electorales. 

La tercera es la escala regional, un entorno de dimensión 

media para el individuo, ni completamente “macro” ni 

completamente “micro”, donde existen amplias 

posibilidades de intervención para alcanzar objetivos 

tanto individuales como colectivos. La cuarta escala es la 

local, escenario óptimo para la participación individual, 

pero de tamaño insuficiente para resolver cuestiones 

relativamente agregadas o de amplitud colectiva. 

(BOISIER 1988: 40). 

Sendo o homem um animal territorial por sua essência e conhecendo os conceitos de 

região aplicados pelo Estado brasileiro, realçamos que dentre as novas explicações científicas 

sobre região, estão também as Ciências da Comunicação. AMORIN e SOUZA (2004:12) 

completam que para “que haja circulação de produtos e informações, as cidades e regiões 

precisam de técnicas e de tecnologias que as conectem em redes de cidades e regiões”. Assim 

sendo, os termos que explicarão a circulação das informações por territórios, ou seja, os 

conceitos midiáticos de região, encontram-se no aporte teórico do pesquisador brasileiro 

MARQUES DE MELO (2006), em seu estudo: Comunicação e Desenvolvimento: por um 

conceito midiático de Região, desenvolvido pela Cátedra UNESCO/Metodista de 

Comunicação em São Bernardo do Campo/SP. 

Para construir um conceito midiático de região MARQUES DE MELO (2006: 17) 

ampara-se em duas bases: uma considera o espaço político-cultural do país e outra enfoca os 

sistemas de mídia “nele operantes ou dele integrante”; uma perspectiva diacrônica e outra 

sincrônica, respectivamente. “Por mais que tenhamos concentrado o foco da análise nas 

peculiaridades comunicacionais do fenômeno, nunca deixamos de considerar sua 

complexidade orgânica, resultante de injunções de ordem política, cultural ou econômica” 

(ibid.), completa o autor.  

Assim como BOISIER (1988: 40) que dividiu as escalas de relações do homem na 

dimensão internacional (escala global) e em várias regiões dentro dos territórios nacionais, as 

regiões midiáticas, MARQUES DE MELO (2006) também as dividiu em duas grandes 

categorias: 1) Regiões supra-nacionais, e 2) Regiões infra-nacionais, sendo a primeira 

formada pelo agrupamento de nações e a segunda por parcelas do território nacional. Dada a 

particularidade desta pesquisa, centrada no estudo da região Centro-Oeste (região infra-

nacional), aprofundemo-nos nos conceitos da segunda categoria. 
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No segundo bloco – Regiões infra-nacionais – 

esboçamos 5 categorias: 

Macro-região: agrupamento resultante da divisão 

territorial estabelecida pelo Estado, concentrando, para 

fins administrativos, unidades da Federação Brasileira. 

(...) 

Maxi-região: agrupamento resultante dos recortes 

determinantes por fatores de natureza político-cultural. 

Exemplos: Região Amazonense (balizada pela floresta); 

Região Baiana (balizada pelas afro-tradições) (...) 

Midi-região: agrupamento formado por municípios ou 

trechos contíguos, dentro de uma mesma unidade 

federativa, ou adjacentes, cuja integração foi 

determinada por fatores aleatórios ou conjunturais. 

Exemplos: Região da Baixada Santista (formada pela 

faixa litorânea que se estabeleceu em função da 

economia portuária e mais recentemente como pólo 

balneário); Região do Médio Tietê (balizada pelo fluxo 

do Rio Tietê); (...) 

Mini-região: agrupamento correspondente à menor 

unidade político-administrativa do território nacional. 

(...) 

Micro-região: fragmento do território municipal, 

constituído em função de demandas administrativas ou 

habitacionais (...) 

A partir desse esquema, buscamos produzir 

conhecimento midiático regionalmente identificado, sem 

perder de perspectiva o território nacional a partir do 

qual será referenciado (...)” (MARQUES DE MELO, 

2006: 19-21). 

Assim, apenas para citar alguns exemplos, podemos aplicar os conceitos de: macro-

região centro-oestina (para designar a Região Centro-Oeste); maxi-região pantaneira (para 

determinar o sul de Mato Grosso e o Norte de Mato Grosso do Sul, agrupados pelo Pantanal) 

e midi-região douradense (formada pelos municípios que compõem a Grande Dourados). 

Desta forma, o presente estudo utiliza o conceito de macro-região de MARQUES DE MELO 

(2006) para analisar o Centro-Oeste brasileiro. 

MARQUES DE MELO (2010) apresenta o canadense Harold Innis (1894-1952) como 

o pesquisador que “motivou a inclusão da geografia no conjunto dos saberes fundamentais 

para a cognição dos mecanismos de interação simbólica que acionam o cotidiano” 

(MARQUES DE MELO, 2010: 82), anos depois, Marshall McLuhan, discípulo de Innis, 

“intui a metáfora de Aldeia Global”. O cenário internacional da Geografia da Comunicação, 

narrado por MARQUES DE MELO, encontra sua maior projeção mundial com a publicação 

em 1980, pela UNESCO, do relatório da Comissão Internacional para o Estudo dos 

Problemas da Comunicação, conhecido como Relatório MacBride. 
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No Brasil, Manuel Correia de Andrade (1989, 1999, 2007) traz sua contribuição para a 

Geografia da Comunicação, por meio de seus estudos sobre a formação territorial e 

econômica no país. Outros autores de destaque são Sérgio Buarque de Holanda (1986), com 

estudos sobre o movimento bandeirantes, e Fernando Azevedo (1958) que com suas “vias de 

comunicação” forma uma “verdadeira plataforma para uma ousada Geografia da 

Comunicação, correlacionando os meios de transportes de mercadorias e os canais de difusão 

das idéias na sociedade brasileira” (MARQUES DE MELO, 2010: 86). 

 No campo comunicacional a Geografia da Comunicação vai “encontrar ambiente 

fértil, a partir de 1996, na Cátedra UNESCO de Comunicação da Universidade Metodista de 

São Paulo, onde a centralidade da questão regional suscita o interesse pelas variáveis 

geográficas” (MARQUES DE MELO, 2010: 88). Foi neste ano também que o professor 

MARQUES DE MELO desenvolveu os conceitos midiáticos de região, apresentados 

anteriormente. 

Mas só em 2008 ocorre a institucionalização da 

interdisciplina, com a criação do Grupo de Pesquisa 

dedicado à Geografia da Comunicação. A INTERCOM 

atestou formalmente a importância adquirida pela 

Geografia no âmbito brasileiro das ciências da 

comunicação. Sob a liderança de Sonia Virginia Moreira, 

o novo espaço dá continuidade às ações históricas da 

nossa comunidade acadêmica, fomentando o diálogo 

entre geógrafos e comunicólogos.  (MARQUES DE 

MELO, 2010: 88). 

O Grupo de Pesquisa da INTERCOM define a Geografia da Comunicação como uma 

interdisciplina que inclui “estudos relativos a: espaços; comunicação local, regional, 

internacional e intercultural; (...) Privilegia análises de meios de comunicação públicos e 

privados; pesquisas comparadas de sistemas e grupos midiáticos (...)” (INTERCOM, 2010). 

 

III. Opções metodológicas 

As duas últimas décadas foram marcadas por um significativo avanço da economia e 

da sociedade regional no Brasil. O desenvolvimento econômico protagonizado pelas regiões 

periféricas (Centro-Oeste, Norte e Nordeste) é fruto do processo de industrialização do 

interior do país, que por sua vez, promoveu o desenvolvimento dos setores agrícola, de 

serviço, do turismo e o deslocamento de indústrias importantes – a exemplo da 

automobilística e de celulose. O impulso regional tem possibilitado o crescimento da Indústria 

Midiática, assim, o fortalecimento econômico é refletido no surgimento e no crescimento de 

jornais, rádios, televisões, agências de propaganda e sites em todo o interior do país. 
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O mesmo não se poderia dizer das pesquisas 

sobre a mídia regional que, de certa forma, ainda 

apresentam uma visão etnocêntrica, uma vez que a sua 

grande maioria ainda têm privilegiado a mídia nas 

cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo, onde estão 

localizadas as maiores e mais importantes empresas de 

mídia, como os jornais, as revistas, as rádios e as 

televisões, assim como as agências de publicidade e os 

grandes anunciantes. (FADUL, 2006: 23) 

A pesquisa de mídia ainda é insuficiente nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Obter dados fidedignos sobre os Meios de Comunicação Social do Centro-Oeste não é tarefa 

fácil, a bibliografia acadêmica ainda é muito incipiente e na maior parte das vezes trabalha 

apenas as maxi, midi, mini ou microrregiões. Estudos sobre a mídia da Macro-região são 

irrisórios. Para investigar os sistemas midiáticos na região precisamos buscar os dados em 

Institutos de Pesquisa, órgãos públicos e no mercado, principalmente em anuários dedicados à 

publicidade e ao marketing. 

Nos Institutos de Pesquisa o “Brasil” não é o mesmo das cinco Macro-regiões e das 27 

Unidades Federativas. O IBOPE, por exemplo, “analisa a audiência televisiva somente em 

nove capitais brasileiras que são aquelas que possuem os melhores indicadores econômicos, 

educacionais e sociais.” Apenas as regiões Sul e Sudeste possuem todas as suas capitais 

analisadas. No Nordeste só três são mensuradas: Fortaleza, Recife e Salvador; no Centro-

Oeste apenas uma: Brasília; e a Região Norte não possui nenhuma cidade pesquisada pelo 

Instituto. “Este fato significa que, para a publicidade e os anunciantes, o Brasil da mídia é 

muito menor do que aquele real.” (FADUL, 2006: 28-29) 

Os órgãos públicos trarão dados significativos apenas sobre as mídias que são 

concedidas pelo Governo Federal, no caso, emissoras de rádio e televisão. Os dados sobre a 

mídia impressa, jornais e revistas, são mais difíceis de ser mensurados e, em grande parte das 

vezes, conflitantes, pois entidades e organizações trazem dados apenas de seus associados. Já 

os veículos digitais, até o momento, não são contabilizados por nenhum organismo, não 

encontramos nem os principais portais estaduais ou regionais em nenhuma publicação. Por 

esta razão, estes veículos não estarão catalogados nesta pesquisa.  

A dificuldade na obtenção de dados para análise sobre a mídia regional também é 

comentada por FADUL (2006):  

Ambas as publicações [Anuário de Mídia e Mídia 

Dados], apesar de voltadas exclusivamente para os 

aspectos comerciais da mídia, que têm como publico 

alvo as agências de publicidade, os anunciantes e os 

veículos, servem de fontes importantes da pesquisa, na 
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ausência de outras mais voltadas para a área de pesquisa 

acadêmica.  

A maior dificuldade enfrentada para se examinar 

a mídia nas regiões está relacionada com a obtenção dos 

dados primários, que são os mais os mais difíceis e 

dependem de uma pesquisa rigorosa, uma vez que os 

dados existentes são, às vezes conflitantes. (29) 

No caso do Centro-Oeste, por sua “distância” dos grandes centros hegemônicos da 

mídia nacional, o volume destes dados é ainda menor; os números divulgados pelos 

organismos como do “Centro-Oeste,” são em grande parte correspondentes apenas à 

audiência do Distrito Federal. Nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

poucos jornais e revistas são auditados e apenas um par de emissoras televisivas contrata 

institutos confiáveis para analisar sua audiência, de forma geral, apenas as afiliadas da Rede 

Globo nestes estados o fazem. O mesmo não se passa com as emissoras de rádio, cujas 

audiências são completamente desconhecidas. Como resultado, Brasília passa a ser o retrato 

de toda a região, os dados coletados nas mídias do Distrito Federal passam a ser os valores 

utilizados pelo mercado. 

Para coletar e analisar os Meios de Comunicação do Centro-Oeste utilizaremos como 

fontes primárias organismos oficiais, privados e independentes; e como fontes secundárias 

associações e institutos – assim apresentados: 

1. Fontes Primárias 

a. Oficiais:  

i. ANATEL. Agência Nacional de Telecomunicações.  

ii. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

iii. PNAD 2009. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.  

b. Privadas: 

i. Anuário de Mídia 2009 

ii. Mídia Dados 2010 

c. Independente: 

i. DONOS DA MÍDIA. Instituto de Estudos e Pesquisas em 

Comunicação (Epcom) 

2.  Fontes secundárias: 

i. ANER. Associação Nacional de Editores de Revistas.  

ii. ANJ. Associação Nacional de Jornais.  

iii. IBOPE. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

iv. IVC. Instituto Verificador de Circulação.  

Além das dificuldades encontradas na obtenção dos dados primários sobre as mídias 

do Centro-Oeste, nota-se outro fator ainda mais preocupante quanto aos veículos de 

comunicação na região: grande parte evita ser mensurada. Várias emissoras de rádio possuem 

em seu slogan: “a dona do primeiro lugar,” ou algo do gênero; logo, se passarem por uma 
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auditoria três ou quatro emissoras, da mesma cidade, “perderiam o primeiro lugar.” Outro 

exemplo mais tangível é o caso dos veículos impressos, principalmente jornais.  

O Instituto Verificador de Circulação (IVC) é a principal referência sobre a auditoria 

de circulação de jornais e revistas no país. Seus dados são utilizados por empresas de 

comunicação, anunciantes e editoras para calcular os investimentos publicitários, dentre 

outros. Por meio de um rigoroso processo de auditoria que envolve todo o processo de 

produção do jornal – que abrange desde o consumo de papel, gastos de impressão e 

distribuição, número de assinantes, chegando aos pontos de vendas – o IVC confere 

confiabilidade aos seus dados. No entanto, muitos veículos no interior optam por não 

filiarem-se ao Instituto para dessa maneira, poderem manipular os seus dados de tiragem e 

circulação, atribuindo a si próprios o título de maior jornal regional. 

A pesquisa bibliográfica e documental, além de possibilitar uma compreensão do 

mercado publicitário, e em especial dos veículos de comunicação do Centro-Oeste, permite 

conhecer a formação territorial da Macro-região, suas conjunturas, demografia e principais 

problemas, visto que são as “vias de comunicação” que vão abrir os caminhos para o 

desenvolvimento dos sistemas de mídia. Nesta perspectiva, antes de analisar a mídia macro-

regional devemos levantar: 

Os elementos mais importantes a serem 

comparados são aqueles relacionados com os indicadores 

geográficos, demográficos, econômicos e educacionais, 

uma vez que eles representam um importante ponto de 

partida para a compreensão dos diferentes sistemas de 

mídia regional.  (FADUL, 2006: 24) 

Considerando a conjuntura e a demografia como pré-condições para a compreensão 

dos fenômenos da comunicação social no centro do país, para o resgate da formação territorial 

do Centro-Oeste e análise de suas vias de comunicação, usamos os seguintes autores e 

respectivas obras como referencial teórico: RICARDO (1970), ANDRADE (1989, 1999 e 

2007), HOLANDA (1986), AZEVEDO (1958), BITTAR (2009), BRUNO (1959 e 1967), 

CAVALCANTE (2003), VILLAS BÔAS (1994) e QUEIROZ (1997 e 2004). 

 Já o resgate da Memória das Ciências da Comunicação no Centro-Oeste é plausível 

por meio de uma profunda pesquisa bibliográfica realizada em artigos, índices de resumos, 

portais das instituições da região, resumos de teses e dissertações nos programas de pós-

graduação, no Ministério da Educação, fontes oficiais, bibliografias especializadas (como 

revistas e livros da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação), dentre outros. As principais pesquisas levantadas sobre o campo na Macro-
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região são encontradas em MARQUES DE MELO e DUARTE (2001), GUSHIKEN e 

POSSARI (2007), BIANCO (2008) e ANTUNES (1999). 

Para mapear os Cursos de Graduação em Comunicação Social no Centro-Oeste, 

utilizamos como fonte primária os dados do Ministério da Educação (2008), órgão 

constitucionalmente responsável pela regulação do setor. Dada a escassez de dados 

secundários sobre a história da maioria destes cursos na Região, ficamos praticamente reféns 

da informação oficial. Quanto aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, os problemas 

são semelhantes, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 

2010) possui quase que exclusivamente as informações sobre a área. 

Os indicadores de produção do corpo docente ligados à Pós-Graduação no Centro-Oeste 

são levantados das publicações anuais feitas pela CAPES. Selecionamos para análise os 

relatórios do último triênio: 2007, 2008 e 2009, no qual, apenas o Programa da Universidade 

Católica de Brasília, fundado em 2008, não possui dados de 2007. Os números levantados são 

referentes a duas categorias estudadas pelo órgão: 

1) Produção Bibliográfica: 

a. Artigos Completos (AC) 

b. Anais -Trabalho Completo (ATC) 

c. Artigos Resumo (AR) 

d. Anais Resumo (ANR) 

e. Capítulo de Livro (CL) 

f. Livro Integral (LI) 

g. Livro Coetânea (LC) 

2) Produção técnica: 

a. Apresentação de Trabalho (AT) 

b. Relatório de Pesquisa (RP) 

A base de dados utilizada para inventariar os Grupos de Pesquisa em Comunicação da 

Região, cadastrados no CNPq, foi a do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP, 

2010), que relata as seguintes informações: nome dos Grupos, ano de formação, pesquisador 

responsável, instituição onde são realizados os estudos, linhas de pesquisa, pesquisadores de 

cada Grupo e seus objetivos. É valido lembrar que as informações contidas no DGP são 

inseridas pelas Instituições de Ensino, sendo de responsabilidade dos líderes de Grupo ou das 

Linhas de Pesquisa, as mesmas não são revisadas pelo CNPq. 

Durante o exame de qualificação a banca relacionou a contribuição da pesquisa para 

com a área, por se tratar de um tema ainda não pesquisado, recomendou que a Tese 

comparasse a Comunicação no Brasil Central com outra região, de preferência em uma 

perspectiva internacional. Desta forma, por meio do Programa de Doutorado no País com 
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Estágio no Exterior (PDEE), da CAPES, pesquisamos de outubro de 2010 a maio de 2011 a 

Geografia da Comunicação de Castilla y León, na Espanha. O estágio no exterior completa os 

estudos desenvolvidos no Brasil, possibilitando o desenvolvimento das atividades com uma 

contribuição internacional para as Ciências da Comunicação no Centro-Oeste. Para a 

comparação entre as duas Macro-regiões escolhidas, o pesquisador valeu-se do método 

comparativo de SARTORI (1994) e do referencial teórico sobre o estudo de comunicação 

comparada Brasil-Espanha, desenvolvido por MARQUES DE MELO (1990). 

 

IV. Estrutura da Tese 

A tese resultante da pesquisa foi estruturada em duas partes. A primeira, diacrônica: o 

espaço e o tempo na formação geopolítica do Centro-Oeste brasileiro como pressupostos para 

compreender suas simetrias e assimetrias atuais e correlacioná-las à comunicação regional. A 

segunda, sincrônica: a Geografia da Comunicação, com seus sistemas midiáticos e o seu 

campo comunicacional na Macro-região.  

 A Parte I, A conquista do oeste, compreende dois capítulos: 1) Organização territorial 

do Centro-Oeste investiga as marchas bandeirantes que conquistam o centro geográfico do 

Brasil, as divisões destas terras ao longo dos séculos e a demarcação das Macro-regiões 

brasileiras, finalizando com os conflitos das divisões estaduais de Goiás e Mato Grosso, bem 

como as novas propostas de readequação das unidades federativas. 2) Vias de Comunicação 

no extremo oeste apresenta a chegada das redes de transportes ao atual Centro-Oeste, seus 

fluxos migratórios, a construção de Brasília na Macro-região e as perspectivas regionais para 

o futuro. 

 Em Geografia da Comunicação no Centro do Brasil, Parte II da investigação, temos 

quatro capítulos. No capítulo III, Os meios de comunicação do Centro-Oeste, encontramos 

um panorama do mercado comunicacional centro-oestino, suas agências de publicidade, seus 

sistemas midiáticos e principais grupos de mídia. Ao final deste capítulo há uma análise sobre 

a cobertura regional dos principais veículos das capitais do Centro-Oeste. 

O capítulo IV, Institucionalização da Comunicação Social no Brasil Central, tem 

como foco o registro e o resgate das Ciências da Comunicação na Macro-região, retrata o 

surgimento dos primeiros cursos de Comunicação Social até a implantação dos novos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação, stricto sensu. O capítulo V, Pesquisas em 

Ciências da Comunicação no Centro-Oeste, estuda o estado da arte do campo, os indicadores 

da produção científica dos pesquisadores regionais e os Grupos de Pesquisas cadastrados no 

CNPq. 
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Um estudo comparado, Brasil-Espanha, é feito no último capítulo, Comunicação 

Comparada: Castilla y León e Centro-Oeste. Nele investigamos a Comunidade Autônoma 

espanhola, seus sistemas midiáticos e campo comunicacional, com a finalidade de resgatar a 

experiência de Castilla y León e compará-la ao Centro-Oeste brasileiro. 

Integra naturalmente este conjunto a presente Introdução, descrevendo o objeto de 

pesquisa, o referencial teórico e metodológico da tese, ficando reservada para as 

Considerações Finais a discussão sobre os resultados da pesquisa nacional e do ensaio 

comparativo, bem como as tendências cognitivas sugeridas. 
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“Não será sem razão que na linguagem norte-americana, „to go 

west’ é sinônimo de „morrer‟”. (RICARDO, 1970: 264) 

CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DO CENTRO-OESTE: 

PASSADO, PRESENTE E FUTURO   

 

1.1 Marcha para o extremo oeste: a bandeira e a construção do Brasil 

Maior sertão no continente sul-americano não há, cravado no centro da América do 

Sul, isolado de qualquer braço de mar, é a própria antítese do litoral. Protegido por mitos, 

fauna e flora densa e desconhecida, por lugares ermos e a léguas de distância da costa. Em um 

mundo de fábulas e fantasias onde só o aborígene conhecia e caminhava com desenvoltura. O 

centro do Brasil, jamais seria Brasil, sem a insurgência e a sede de sertão dos bandeirantes 

paulistas. 

 Nos primeiros tempos da colonização do Brasil, as áreas 

povoadas, tomadas ao índio e ao mato, não passam, em geral, de 
estabelecimentos dispersos sobre o vasto litoral e ainda mal 

plantados na terra. Destinado sobretudo ao aportamento de navios, 

voltam-se de preferência do outro lado do Oceano. Nessas 
paragens cuida o português de suscitar ambientes adequados à sua 

conveniência mercantil, assim como a sua experiência africana e 

asiática. (HOLANDA, 1986: 25) 
 

Portugal estava mais interessado em defender a costa e utilizá-la como um grande 

porto, “contentando-se de andar arranhando ao longo do mar como caranguejos.” - como 

aponta, em 1627, o historiador Frei Vicente Salvador, ao invés de aventurar-se pelo sertão. Ao 

contrário do que ocorre nos Estados Unidos da América, onde o poder público colonial 

acompanha a marcha para o oeste, aqui ela é feita a sua revelia. 

[...] o antibandeirismo português já estava em sua política costeira, 
em seu repúdio ao sertão por incapacidade de sertanejar, pois 

sertanejar requeria escola e aprendizagem que só os da terra 

possuíam. (RICARDO, 1970: xxxiv) 

 

O português era hábil em navegar e desbravar os oceanos, mas temia trafegar nos rios 

tropicais, el-Rei João III e o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, eram 

declaradamente antioeste.  

Adentrar as terras de Castela, divididas antes mesmo da chegada dos colonizadores, 

com marchas proibidas pela Coroa, foi a empreitada dos bandeirantes. Partindo de São Paulo 

de Piratininga, avançam mato adentro e empurram cada vez mais para o oeste a linha do 

Tratado de Tordesilhas, a tempo do uti possidetis (usucapião) incluir essas terras no mapa do 

Brasil. 



 

 

50 

Em 1722, a Coroa Portuguesa ameaça quem entrar em terras pertencentes à Coroa de 

Castela “na pena de pagar dois mil cruzados para a Fazenda Real, e irá degradado por toda a 

vida para a Ilha de S. Tomé” (Anais do Museu Paulista apud RICARDO, 1970: 236). 

Helio Vianna (apud ANDRADE, 2007: 78-81) divide as bandeiras em quatro ciclos: 

1º Ciclo do Ouro de Lavagem: primeiras explorações nas proximidades da costa; 2º Ciclo da 

Caça ao Índio: foram mais longe no sertão em busca de braços para trabalhar nos campos do 

litoral, escravizando os nativos, chegaram ao sul de Mato Grosso, “dentre os bandeirantes 

mais famosos deste ciclo destaca-se Antônio Raposo Tavares que, partindo de São Paulo, 

alcançou o Rio Paraná, passando deste para o Paraguai e daí para o Guaporé, o Madeira e o 

Amazonas”; 3º Ciclo do Bandeirismo de Contrato: “em lugares distantes, quando havia luta 

entre colonos e indígenas, recorriam os primeiros aos paulistas”, ; 4º Ciclo do Ouro: este 

metal precioso tem grande importância para a formação da sociedade brasileira, “sem ele não 

teriam sido povoadas as terras do Centro-Oeste, fixando no interior uma população dedicada à 

exploração mineral”. Iniciado na segunda metade do século XVII, o “ciclo do ouro” e dos 

diamantes, os bandeirantes descobrem ouro nas Gerais (1695) e passam “a procurar ouro em 

outras áreas, e fundam, logo depois, o arraial de Cuiabá, em Mato Grosso, e a Vila Boa de 

Goiás”. 

 Para LAFER (2001:25), as escalas continentais que possuímos hoje é fruto de “três 

agentes sociais”: dos navegantes, dos bandeirantes e, mais recentes, dos diplomatas. “Os 

bandeirantes ocuparam o território e foram muito além dos limites estabelecidos pelo Tratado 

de Tordesilhas”. Esta ação fez com que as Coroas Portuguesa e Espanhola celebrassem um 

novo acordo, em 1750 assinam o Tratado de Madri que representa “juridicamente a superação 

do Tratado de Tordesilhas” (LAFER, 2001: 30) e o reconhecimento da uti possidetis das 

terras bandeirantes. “Caducando o velho tratado, que os dois reinos nunca mostraram solícitos 

em cumprir a risca, representava o argumento do uti possidetis, que acabara por prevalecer.” 

(HOLANDA, 1986: 25). 

No entanto, os primeiros a chegar à região, hoje Centro-Oeste, não foram nossos 

bandeirantes: "Não há assim exagero em pretender que, de modo geral, houve diversas áreas 

hoje compreendidas no sul do Estado do Mato Grosso [ainda não dividido] um retraimento 

evidente de antigos ocupantes castelhanos em face dos novos, luso-brasileiros (...)” 

(HOLANDA, 1986: 96).  

Remota, no entanto, ao século dezesseis o reconhecimento 

e mesmo o estabelecimento de alguns povoados castelhanos – 
notadamente no sul de Mato Grosso – além das reduções de bugres 

controlados pelos padres jesuítas. No fim dêsse século e no 
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seguinte, essas e outras zonas da região – inclusive em Goiás – 

começaram a ser percorridas por sertanistas procedentes de São 

Paulo e de outras partes da América Portuguesa. (BRUNO, 1967: 
17-18) 

 

 Em 1522, Aleixo Garcia, graças às bacias fluviais do Paraná e do Paraguai, chegava 

com a frota espanhola a algumas áreas sul-mato-grossenses; quatro anos após, Sebastião 

Caboto desembarcaria também a essas terras. 

Alguns decênios depois procuraram os castelhanos se 

estabelecer nessas áreas de forma permanente. Isso, através da 
fundação do povoado de Santiago de Jerez ou Xerez (capital de 

uma futura província de Nueva Vizcaya), povoado estabelecido 

pela primeira vez à margem do Rio Aquidauana, por iniciativa do 
governador de Guaíra, Ruy Díaz de Guzman, a segunda à margem 

do Mbotetei (Miranda), e onde, segundo documentos de 1610, 

viviam apenas trinta e poucos colonos brancos, mas em 1625 
dispunha de cento e cinquenta moradores espanhóis. (BRUNO, 

1967: 19) 
 

 A desconhecida Santiago de Xerez é então a primeira vila do nosso extremo oeste, não 

permanecendo “em pé” por muito tempo. A partir de 1648, com a chegada da bandeira de 

Antônio Raposo Tavares e de outros paulistas, “desapareceu, então o povoado de Santiago de 

Xerez – que documentos posteriores descrevem como reduzido a vestígios de ocupação 

humana, com restos de casas de taipa e de palha e lavouras abandonadas”.  (BRUNO, 1967: 

20). Segundo um relado jesuíta da época, “[os bandeirantes haviam destruído] con impiedad y 

crueldad nunca oída, uma de las más numerosas y floridas províncias”.  

Muitos autores falam da crueldade dos bandeirantes e sobre suas cruéis técnicas de 

conquista, para RICARDO (1970: 279) “pra vencer o sertão „mais cruel e ínvio do mundo‟, o 

bandeirante [paulista] foi o menos cruel dos conquistadores”. Não que redima as violações 

causadas aos homens, sobretudo aos nativos, mas comparados aos aventureiros espanhóis que 

conquistaram “o México, a América Central e o Peru”, chegando a alimentar “seus cães com a 

carne dos pobres índios” (275), nossa conquista foi muito mais branda. 

Cassiano Ricardo (1970:77), em sua obra Marcha para Oeste, nos resume o fenômeno 

da bandeira, mostra que os mitos de ouro e prata estavam no sertão, escondidos atrás das 

serras que só podiam ser encontradas por meio do povo, “mas o povo só podia conquistá-lo [o 

sertão] através de uma organização específica, que transformou a sociedade em bandeira”, a 

bandeira tinha que entrar no mato, precisava abrir caminhos, “tomar posse da terra; e tomar 

posse da terra era construir o Brasil”. 

Razão tem, pois, e muita, Alberto d‟Oliveira, exposta em sua 

Carta do Brasil, sugerindo um acôrdo sôbre certos pontos 

controvertidos da história luso-brasileira „fáceis de remediar‟. Uma 
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aplicação amistosa do seu alvitre seria esta: „Quando entra no 

sertão a primeira bandeira cessa a história de Portugal e 

começa a do Brasil (pró sua Independência)‟ [grifos nossos]. 
(RICARDO, 1970: xxxvii) 

 

O bandeirante tinha como função abrir caminhos, cada passo nestas matas rumo ao 

mais extremo oeste era mais um passo conquistado rumo ao nosso futuro país. Além da 

função de desbravar e povoar o sertão, “o chamado Ciclo do Ouro teve uma outra: a de 

promover a integração nacional” (ANDRADE, 2007: 81). A necessidade de gado bovino para 

alimentar a população nas minas descobertas trouxe grandes rebanhos ao interior, 

antecedendo o que seria a grande produção destas terras séculos depois. “„No Cuiabá‟ – dizia 

em 1761 um capitão-general – „já é tanto gado que não chega a matar-se todos os anos a 

metade do número de reses que nascem naquele distrito” (BRUNO, 1967: 37). 

O bandeirante ligou São Paulo a Cuiabá e Cuiabá ao Pará “por um caminho de mais de 

dez mil quilômetros, bem maior que o S. Francisco, o chamado „rio da unidade nacional‟”. 

(RICARDO, 1970: 64). 

O mapa de Tosi Colombina, datado de 16 de abril de 1751, 
indicará nada menos de onze caminhos, contados em Vila Boa de 

Goiás: o de Santos a S. Paulo até Vila Boa e Natividade; o de 

regresso de Natividade a Vila Boa; o de Vila Boa a Cuiabá e Mato 

Grosso, por terra; o de Cuiabá a Mato Grosso, de canoa; o de 
Santos e Rio de Janeiro a Cuiabá, de canoa; o de Cuiabá, pelo 

Sepituba, Sumidoro e Tapajós a Belém; o de Belém pelo 

Amazonas, Madeira e Guaporé a Mato Grosso; o de Cuiabá, pelo 
Arinos a Belém; o de Navidade, pelo Tocantins, a Belém; o de Vila 

Boa, pelo rio das Almas e pelo Tocantins, a Belém. (RICARDO, 

1970: 58) 
 

 Caminhos estes abertos sem a anuência da Coroa e dos governadores, “João de Souza 

Azevedo, bandeirante paulista de Itu (...)”, por exemplo, seria punido pelo governador do Pará 

por indisciplina, “mas houve um parecer contrário: graças à sua desobediência é que se havia 

ficado sabendo um caminho mais curto para as minas de Mato Grosso.” (RICARDO, 1970: 

201). 

Até mesmo ensaios de democracia podem ser vistos no movimento bandeirante, como 

é o caso de Mato Grosso:  

O povo unido e regido amorosamente é tudo o que pode haver 

de mais belo nessa pequena democracia rude, nascida ao ar livre. 

Chega-se mesmo a ensaiar, como em Cuiabá, uma espécie de 
senado, onde tomavam parte o guarda-mor, um escrivão, o 

meirinho e doze colatários eleitos, „com o pomposo título de 

deputados‟.  (RICARDO, 1970: 365) 
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O que leva o bandeirante a adentrar o sertão, como dito, são os mitos, o sonho da 

riqueza que brota da terra:  

O Anhangüera I, em 1673, cria o mito dos Martírios, no 

„recesso do sertão goiano‟, entre Tapajós e o Paraupava (...) Em 
1926, já está sendo este mito buscado afoitamente pelo Pai Pirá, e 

logo alguns anos depois pelo Anhangüera II, que repetiu a busca, 

fazendo-se reconhecer como o filho do Diabo Velho pelos bugres e 
assim achar tesouro, sem contudo, desfazer a crença de que a 

miragem continuava a existir, além da realidade.  (RICARDO, 

1970: 397-398) 
 

O mito, a fábula e a ânsia por riqueza traz o bandeirante ao Grande Oeste, hoje a 

região Centro-Oeste. Contudo, desde o início, esta conquista traz um paradoxo: ao mesmo 

tempo em que desbrava, conquista e empurra a fronteira do país – usurpa. O bandeirante 

retorna ao litoral com nosso ouro e pedras preciosas, deixando então o sertão ainda distante, 

ermo e pobre.  

Nos séculos XVI, XVII e XVIII o Brasil produzia 50% do ouro do mundo. “A nossa 

produção de ouro, durante o período colonial, foi a maior que viu a humanidade depois da 

queda de Roma” (RICARDO, 1970: 441). Tanta riqueza não serviu ao Grande Oeste, em um 

período de tantas fábulas e mitos, arriscamos dizer que os bandeirantes que daqui levaram 

fortunas foram amaldiçoados:  

Enfim, Anhangüera morreu tão miseravelmente sem ouro 

como Fernão Dias enganado pelas esmeraldas. Borba Gato teve 
que viver entre os bugres, pra não morrer à míngua. Os irmãos 

Leme foram vítimas de uma quadrilha que os espoliou de tudo 

quanto possuíam. Antonio Raposo Tavares deixa a „fortuna‟ de 170 
mil-reis. João Leite da Silva Ortiz morre longe de S. Paulo, 

envenenado pelo Padre Matias Pinto (1730) e espoliado de seus 

bens pelos abutres do fisco pernambucano, na frase de Taunay, isso 
depois de haver conseguido „os maiores descobrimentos em todo 

sertão de Goiás”. Pascoal Moreira desaparece pobre e ignorado. 

Outro, um bandeirante anônimo, vende o próprio filho bastardo a 

fim de que os dois não morressem de fome.  
Agem por „fome de ouro‟, se dirá; mas, pra muitas vêzes 

morrer de fome.  (RICARDO, 1970: 443) 
 

Todavia, o legado bandeirante por essas terras é incontestável.  Mato Grosso e Goiás 

(incluídos ainda Rondônia, Mato Grosso do Sul e Tocantins) nunca seriam Brasil sem a 

insurreição paulista. O Brasil provavelmente seria restrito a um terço do tamanho atual não 

fosse a ânsia destes “brasileiros” pelo mito, pelas pedras preciosas e, sobretudo, pelo ouro. 

Estes grandes sertões de Brasil seriam, provavelmente, holandeses, franceses ou espanhóis. 

Entretanto, os destemidos paulistas, ao contrário dos portugueses e sua ocupação 
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exclusivamente litorânea, conquistaram ao Brasil, com seu próprio sangue, o centro da 

América do Sul. 

Ordinàriamente as flechas são mais eficazes do que as armas 

de fogo então usadas, mosquetões, arcabuzes e escopetas. 
Silenciosas e traiçoeiras, as flechas, desferidas pelos vãos das 

árvores, em maior número, enquanto o atirador engatilhava 

dificilmente a sua arma de fogo, quando se via já haviam 
atravessado o corpo do bandeirante. (RICARDO, 1970: 262) 

 

Este destemido grupo móvel “em contato com o selvagem, e embora em luta com êle, 

o bandeirante adquire uma enorme capacidade de „regressão‟ ao primitivo. Torna-se quase 

indígena em conúbio com a cultura aborígene.” (RICARDO, 1970:21). A adaptação destes 

homens ao ambiente hostil possibilita conquistas que os portugueses jamais conseguiram, ao 

contrário dos colonizadores espanhóis que não se limitavam ao litoral. Dois séculos antes dos 

bandeirantes brasileiros adentrarem nossas terras, os espanhóis já haviam desbravado o Peru, 

neste caso, em uma marcha para o Leste.  

 

1.2  As divisões das terras no Brasil ao longo dos séculos: capitanias, províncias e 

estados 

E é [o bandeirante] espoliado, é vencido. Mas ressurge 

em Cuiabá, em Goiás, com a mesma insubordinação. Pra ser de 

nôvo vencido pelo Estado emboaba que o golpeia de dois modos: 
com os capitães-generais, que substituem os chefes de bandeira; e 

com a mutilação geográfica, que divide em capitanias o território 

bandeirante.  (RICARDO, 1970: xxxiii) 
 

 Nas primeiras décadas, logo após o descobrimento do Brasil, o colonizador português 

já faz a primeira divisão de terras na costa da nova colônia. Na medida em que o bandeirante 

avança rumo ao oeste, novas fronteiras são feitas; cada passo conquistado é um passo 

demarcado. E assim, somos desmembrados durante os mais de três séculos de colonização. 

Chegada a Independência, com ela o Império, continuamos a ser separados. Com a República, 

modificam-se as denominações, mas não as delimitações de fronteiras. Em nossa história, 

como veremos a seguir, uma vez iniciada as divisões geográficas de nosso território, elas 

jamais cessaram. Sendo estas, na maior parte das vezes, palco de jogos de interesses e 

conflitos; logo, gerando o “afastamento” das regiões desmembradas.   

 Compreendendo que não dispunha de recursos para 
conquistar e povoar tão extensas terras, resolveu D. João III 

implantar no Brasil o mesmo sistema das capitanias hereditárias, 

que havia obtido grande sucesso nas ilhas do Atlântico – Açores, 

Madeira e Cabo Verde.  (ANDRADE, 2007: 42) 
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Ao contrário das outras colônias portuguesas, a experiência brasileira foi distinta, 

devido à grande extensão de suas terras. Aqui só se conhecia a costa. O que estava 

embrenhado no mato, até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, só se sabia que era 

povoada por indígenas. 

Para a criação das capitanias o rei escolheu donatários para serem seus representantes, 

“os donatários foram quase sempre pessoas experientes nas guerras da África e da Índia ou 

funcionários burocratas de alta categoria do Reino”. (ANDRADE, 2007: 42). Na primeira 

divisão, as capitanias eram identificadas pelos nomes de seus donatários (Mapa 1). No Mapa 

2, vemos as capitanias apenas nas margens da costa, já com nomes próprios. 

 

Mapa 1 – Capitanias e donatários Mapa 2 – Capitanias por nomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

 

 
 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

Os donatários tinham múltiplas funções: podiam fundar 
vilas e nomear tabeliães, reservar grandes áreas como sua 

propriedade privada, distribuir terras em sesmarias com os colonos 

que os acompanhassem e tivessem condições de explorá-las, 
escravizar indígenas e até exportar algumas peças para o Reino.  

(ANDRADE, 2007: 110) 
 

No final de 1548, o rei sente a necessidade de uma maior presença de sua 

administração na Colônia e cria o Governo Geral do Brasil, com sede na capitania da Bahia de 

Todos os Santos, que retorna à Coroa. Assim, o poder público colonial passa a substituir a 
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iniciativa privada, sendo o governador-geral o maior representante da Colônia, superior a 

todos os donatários. 

 Em 1572, “considerando a Colônia muito extensa,” o governo português resolve criar 

duas capitais, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Já em 1621, “o Brasil seria dividido 

em dois Estados, o do Brasil e o do Maranhão”. (ANDRADE, 2007: 50). (Mapa 3).  

Ainda, no tempo em que se descobriu ouro nas regiões 
das minas, foi criada, em 1693, a capitania do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas. Entretanto, com o massacre dos paulistas em 1709 

no conflito que ficou conhecido como „guerra dos emboabas‟ 
(confronto entre bandeirantes paulistas e forasteiros na procura 

pelo ouro e pedras preciosas), teve início uma intervenção mais 

efetiva da Coroa na região de Minas Gerais: Minas foi separada da 

capitania do Rio de Janeiro, tendo sido criada a capitania de São 
Paulo, em substituição à de São Vicente. No mesmo período, a 

Coroa comprou várias capitanias, como as de São Vicente (1710), 

Pernambuco (1716) e Espírito Santo (1718), dando nova feição à 
administração portuguesa na colônia, mais presente e interiorizada. 

(IBGE, 2009) 

 

Em 1709, o Brasil está novamente dividido em várias capitanias (Mapa 4). Pela 

primeira vez o mapa da Colônia avança a linha do Tratado de Tordesilhas e as terras do 

Planalto Central aparecem no mapa do Brasil, legitimadas pelo Tratado de Madri anos depois 

(1750). Em 1789, após a Inconfidência Mineira, o mapa da Colônia já traz as capitanias de 

Mato Grosso e Goyaz, criadas pela Carta-Régia de 9 de março de 1748 (MELGAÇO, 1905: 4) 

(Mapa 5). 

 

Mapa 3- Brasil, 1621         Mapa 4 – Brasil, 1709        Mapa 5 - Brasil, 1789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

 

 

[...] a Coroa dividiu sempre o todo em partes, ora 

capitanias hereditárias, ora em dois Estados – o do Norte e o do Sul 
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– e por fim em capitanias administrativas. Mas o bandeirismo, ao 

contrário, agiu sempre num sentido de continuidade geográfica e, 

portanto de soma das partes ao todo.  (RICARDO, 1970: 63)  
 

Esta herança divisionista da Coroa Portuguesa (Ilustração 1) permanece no Império 

(1822-1889), passando as unidades territoriais de Capitanias para Províncias (Mapa 6). O 

Império durou pouco mais de meio século, e o seu grande problema foi “manter e consolidar a 

unidade territorial, superando as forças centrífugas das inúmeras revoltas locais” (IBGE, 

2009). Com a República, em 1889, as Províncias são transformadas em Estados (Mapa 7), 

neste período a República Federativa do Brasil já possuía, aproximadamente, as fronteiras 

internacionais atuais, sendo incorporada ao país, em 1903, a região do atual estado do Acre.  

 

Ilustração 1 – Divisão Política do Brasil: 1534 - 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6 - Brasil, 1823 Mapa 7 - Brasil, 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

No século XX, podemos dizer que o “espírito bandeirante integrador” surge quando 

agrupamos os Estados em grandes regiões, buscando reunir em uma continuidade geográfica 
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Unidades da Federação que possuam alguma “proximidade” em aspectos físicos, como 

vegetação, clima e relevo ou fatores socioeconômicos. Seriam capazes as grandes regiões 

brasileiras de unir os estados divididos desde o descobrimento? A solução dessa questão 

busca-se encontrar no tópico a seguir, especificamente, no que confere a Região Centro-

Oeste.  

 

1.2.1 Demarcação das grandes regiões brasileiras 

A organização territorial no Brasil sempre foi conflituosa, ao longo dos séculos fomos 

palco de diversos conflitos: insurgências, revoltas locais e regionais, movimentos 

emancipatórios e dos mais diversos jogos de interesses pessoais ou coletivos. Sobre a primeira 

divisão, feita nos primeiros anos do descobrimento, pode-se dizer que foi a mais “pacifica”, 

visto que apenas fatiou o território costeiro e o distribuiu a “iniciativa privada”, ou seja, os 

donatários. Todas as outras definições de terras foram mais ou menos tumultuadas.  

Dentro desta vasta história de conflito, podemos citar, no período Colonial, as 

chamadas Revoltas ou Movimentos Nativistas (insurreições da população contra a Coroa), 

que compreendem a Guerra dos Emboabas (1708-1709) e os movimentos emancipatórios, tais 

como a Conjuração Mineira (1789), Conjuração Carioca (1794), Conjuração Baiana (1798) e 

a Revolução Pernambucana (1817); além de uma série de “guerras” indígenas. No período 

Imperial, destacam-se: Confederação do Equador (1824), Guerra contra as Províncias Unidas 

(1825-1828), Federação do Guanais (1832), Cabanagem (1835-1840), Revolução Farroupilha 

(1835-1845), Balaiada (1838-1841), Revolução Liberal (1842), Revolta Praieira (1848-1850), 

Guerra do Prata (1851-1852), entre outros. Nem mesmo na “Guerra da Independência” (1822-

1823) houve-se consenso em todas as Províncias. (ANDRADE: 1999)  

Na República, os conflitos ocorrem principalmente com as divisões estaduais; 

deixando, após o desmembramento, uma rixa entre os novos estados, como veremos adiante 

exemplos de Mato Grosso e Goiás.  

Em um ambiente multifacetado e sem unidade é que o Brasil, em 1913, une pela 

primeira vez seus estados em grandes regiões. Coube a Delgado de Carvalho esta tarefa, que 

para agrupar as unidades da federação levou em consideração seus respectivos aspectos 

físicos e posições geográficas, dividindo o país em cinco “Brasis” (Mapa 8): 

1. Brasil Setentrional ou Amazônico: Acre, Amazonas e Pará; 

2. Brasil Norte-Oriental: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco e Alagoas; 



 

 

59 

3. Brasil Oriental: Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal (atual 

Rio de Janeiro) e Minas Gerais; 

4. Brasil Meridional: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 

5. Brasil Central: Goiás e Mato Grosso. (LIMA, 2009) 

 

Mapa 8 – Brasil, 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

Após a primeira divisão, na segunda década do século XX, assim como ocorreram 

com as Capitanias e as Províncias e ainda acontecem com os Estados, muitas outras alterações 

vieram. Em 76 anos houve um total de oito modificações nestas grandes regiões para que se 

chegasse à configuração atual, delimitada pela Constituição de 1988. 

Segundo LIMA (2002), em 1938, o IBGE estabelece uma nova composição para as 

cinco regiões, adaptada da divisão já utilizada pelo Ministério da Agricultura. Além de novos 

nomes, a nova demarcação não considerava apenas as características físicas, observados na 

primeira divisão, mas também os fatores socioeconômicos.  
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Mapa 9 – Brasil, 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

1. Norte: Acre (Território Federal), Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí; 

2. Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; 

3. Este: Sergipe, Bahia e Espírito Santo; 

4. Sul: Rio de Janeiro, Distrito Federal (atual Rio de Janeiro), São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul;  

5. Centro: Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. 

A terceira redistribuição dos estados por regiões ocorre em 4 de fevereiro de 1942 e é 

a que dura menos tempo. As cinco regiões passam a formar sete. Contudo, entre 1942 e 1943 

foram criados novos Territórios Federais além do Acre, mudando pela quarta vez a formação 

territorial do país. Em 1942, é criado Fernando de Noronha; em 1943, são criados os 

territórios: Guaporé, Rio Branco, Amapá, Iguaçu e Ponta Porã: 

1. Norte: territórios do Acre, Guaporé, Rio Branco e Amapá e os estados do Amazonas e 

Pará; 

2. Nordeste-Ocidental: Maranhão e Piauí; 

3. Oriental: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e o território de 

Fernando de Noronha; 

4. Leste-Setentrional: de Sergipe e Bahia; 

5. Meridional: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal; 

6. Sul: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o território de Iguaçu; e 
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7. Centro-Oeste: Goiás e Mato Grosso e o território de Ponta Porã. (IBGE, 2009). 

Em 1946, os Territórios Federais de Iguaçu e de Ponta Porã, criados há apenas três anos, 

são extintos: temos a quinta alteração das regiões. A sexta mudança é decorrente da 

inauguração da nova Capital Federal, Brasília, em 21 de abril de 1960, “com a transferência 

do Distrito Federal para a região Centro-Oeste, o antigo Distrito Federal, foi então, 

transformado em Estado da Guanabara” (LIMA, 2009). Na nova configuração territorial 

também temos a mudança do nome do Território Federal de Guaporé, após a morte do 

Marechal Rondon, para Território Federal de Rondônia, em 1956.  

 

Mapa 10 – Brasil 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

  

 No contexto da expansão do capitalismo no Pós-

Segunda Guerra Mundial, em escala global e nacional, as 

transformações socioeconômicas implicariam em novas 

formas de organização do espaço brasileiro, derivando daí 
uma necessária revisão e reformulação do modelo de divisão 

regional do País. Por isso, após longo estudo realizado pelos 

técnicos da Divisão de Geografia do IBGE, o Diário Oficial 
da União publicou, em 24 de novembro de 1970, o decreto 

nº. 67.647, posteriormente retificado no DOU de 4 de 

dezembro do mesmo ano, estabelecendo, em seu artigo 1º., a 

Divisão Regional do Brasil para fins estatísticos elaborada 
em 1967, mas revista em 1969 e divulgada através da 

Resolução nº. 1 da Comissão Nacional de Planejamento e 

Normas Geográfico-Cartográficas em 8 de maio daquele 
ano. (LIMA, 2009) 
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Esta nova organização do espaço brasileiro, a sétima, estabelece um novo mapa, com 

as cinco grandes regiões seguintes:  

1. Norte - estados do Amazonas, Pará e Acre e territórios federais do Amapá, Roraima e 

Rondônia; 

2. Nordeste - estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e território federal de Fernando de Noronha; 

3. Sudeste - estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara e São 

Paulo; 

4. Sul - estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e 

5. Centro-Oeste - estados do Mato Grosso e Goiás e Distrito Federal. 

Após a década 70, as grandes regiões não mudaram mais, nem de número e nem 

nomenclatura, as alterações territoriais por quais passamos foram provenientes de divisões 

estaduais, elevações de Territórios Federais a Estados e, por fim, da Constituição Federal de 

1988, vigente até o momento.  

O Território Federal do Acre foi elevado à categoria 
de estado, pela Lei nº. 4020, em 15 de junho de 1962. No 

mesmo ano, em 13 de dezembro, o Território Federal do Rio 

Branco teve a denominação alterada para Território Federal 

de Roraima. 
Em 1º. de julho de 1974, pela Lei Complementar 

Federal nº. 20, o estado da Guanabara foi transformado em 

município do Rio de Janeiro, passando a abrigar a capital do 
novo estado do Rio de Janeiro, fruto da fusão dos antigos 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. 

O estado do Mato Grosso do Sul foi criado a partir da 

divisão do estado do Mato Grosso em 11 de outubro de 
1977, com base na Lei Complementar Federal nº. 31. Ambos 

se mantiveram na região Centro-Oeste. 

A Lei Complementar Federal nº. 41, de 22 de 
dezembro de 1981, alçou o Território Federal de Rondônia à 

categoria de estado com o mesmo nome, tendo sido 

instalado em 4/01/1982. 
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 

criou o estado de Tocantins, instalado em 1 de janeiro de 

1989, desmembrado do estado de Goiás e anexado à região 

Norte; elevou os Territórios Federais de Roraima e Amapá à 
categoria de estado; e extinguiu o Território Federal de 

Fernando de Noronha, reincorporando sua área ao Estado de 

Pernambuco (LIMA, 2002). 
 

Atualmente as cinco grandes regiões brasileiras são (Mapa 15):  

1. Norte – Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. 

2. Nordeste – Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia. 
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3. Sudeste – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. 

4. Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

5. Centro-Oeste – Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. 

 

Mapa 11 – Brasil, atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

Com a Constituição Federal de 1988 e a criação do estado de Tocantins, que passa a 

pertencer à Região Norte, o país passa a ter a atual distribuição territorial. O Centro-Oeste se 

consolida como a segunda maior região do país, correspondendo apenas ao estado do Mato 

Grosso 10% das terras brasileiras - quase a mesma dimensão de toda a Região Sudeste, 1,5 

vezes maior que a Região Sul. 

 

Tabela 1 – Área total das Regiões brasileiras e das UF‟s do Centro-Oeste 

UF Área  
 Km2 

Brasil 8.514.846,6 

Norte 3.853.327,2 

Nordeste 1.554.257,0 

Sudeste 924.511,3 

Sul 576.409,6 

Centro-Oeste 1.606.371,5 

MS 357.124,9 

MT 903.357,9 

GO 340.086,6 

DF 5.801,9 

Fonte: IBGE e Mídia Dados (2010: 89) 
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1.3 A formação da macro-região Centro-Oeste 

Uma vez estudado o processo de demarcação das regiões brasileiras, a atenção volta-se 

à Região Centro-Oeste – foco desta pesquisa. Como visto no item anterior, desde 1913 

passamos por nove divisões regionais, nas quais a atual macro-região centro-oestina teve três 

denominações: Brasil Central, Centro e, por fim, Centro-Oeste (1945). Durante estas divisões 

estados foram agregados e desmembrados da região, exceto os estados de Mato Grosso e 

Goiás, que permaneceram durante todas as alterações.  

Na primeira divisão, o então Brasil Central, compreendia os atuais estados de Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia; já em 1940 a região adquire sua 

maior formação, chamada de Região Centro, ao incorporar o estado de Minas Gerais.  

Em 1945, surge a nomenclatura Centro-Oeste, e a região perde uma grande faixa de 

terra: o estado de Minas Gerais e o Território Federal de Guaporé (atual Rondônia), o 

primeiro passa a fazer parte da Região Leste Meridional e o segundo da Região Norte. Nas 

divisões seguintes, 1950 e 1970, o Centro-Oeste não sofre readequações de tamanho, porém, 

com a nova Constituição de 1988 o estado de Goiás é dividido e Tocantins é incorporado ao 

Norte.  

 

1.3.1 Divisões de Mato Grosso e Goiás 

Na análise geográfica e geopolítica que fizemos, 

procuramos caracterizar a situação atual, tanto em escala 
regional como estadual, buscando demonstrar que há, nas 

ocasiões de crise, um aguçamento de sentimentos separatistas 

cujas bases não são apenas os problemas econômicos e ficais 

do momento, eles vão até a nossa formação, começam no 
período colonial; estes sentimentos têm bases psicológicas e 

sociais e estão ligados à própria formação do Brasil, 

manifestando-se em planos revolucionários e em manifestos 
de dirigentes políticos e militares e que são evidentes, mesmo 

quando se procura camuflar. (ANDRADE, 1999) 

 

Desde a Proclamação da República e a divisão territorial do país em estados, nenhuma 

outra unidade da federação sofreu tantas alterações como os estados de Goiás e Mato Grosso. 

Grande parte de goianos e mato-grossenses mudaram de gentílicos, cada um deles viu o seu 

respectivo estado original ser dividido em três partes; o grande Goiás e o grande Mato Grosso 

formam hoje seis unidades da federação. Alguns goianos viraram tocantinenses e outros 

brasilienses, mato-grossenses foram transformados em rondonianos e sul-mato-grossenses, 

com ou sem sua anuência. Alguns mato-grossenses depois de convertidos em ponta-

poranenses voltaram a ser mato-grossenses, e tornaram a mudar para sul-mato-grossenses. 
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Os processos de divisões estaduais foram marcados por conflitos entre seus habitantes 

em movimentos separatistas – com exceção do Distrito Federal e do Território Federal de 

Guaporé. Todas as alterações marcaram profundamente as relações da região e sua população. 

Movimentos no sul de Mato Grosso e no norte de Goiás foram iniciados ainda no século XIX. 

O primeiro, paradoxalmente é o último a se tornar estado, por mais de 150 anos o norte de 

Goiás, atual estado de Tocantins, lutou para ver suas terras autônomas.  

Antes de Goiás, Mato Grosso tem a primeira divisão estadual da região, em um único 

dia os mato-grossenses têm seu território dividido em três partes. Em 13 de setembro de 1943 

o presidente Getúlio Vargas sanciona o Decreto-Lei Nº 5.812, que cria ao norte o Território 

Federal de Guaporé e ao sul o Território de Ponta Porã, permanecendo ao centro o estado de 

Mato Grosso.  

O norte de Mato Grosso jamais é reintegrado, sendo o atual estado de Rondônia. Vale 

lembrar que a macro-região Norte do país, desde o início da República, é uma preocupação 

nacional, dada sua imensidão de terras despovoadas e mata densa; há sempre uma apreensão 

em assegurar a integridade das fronteiras internacionais e a soberania nacional no “pulmão do 

mundo”. Desta forma, durante todo o século XX surgem diversas propostas de criação de 

estados na região; também em 13 de setembro de 1943 Getúlio Vargas cria os Territórios 

Federais de Rio Branco (atual Roraima) e do Amapá. Durante o período militar novas 

propostas de Estados e Territórios para a região Norte surgiram, mas apenas o Território 

Federal de Rondônia é elevado a Estado em 1982, nenhuma outra alteração é feita até a 

Constituição de 1988, que transforma os outros Territórios em Estados. 

No início da década de 40, o norte de Mato Grosso era ainda muito próximo do que os 

bandeirantes encontraram séculos atrás. Economicamente não era grande a contribuição desta 

área para a capital Cuiabá, como também não havia movimentos separatistas, ao contrário do 

sul do Estado, dessa forma, a capital possuía pouca preocupação com o norte. Quando Getúlio 

o divide, ao mesmo tempo em que divide o sul, palco das tensões estaduais, a classe política 

de Cuiabá oferece pouca oposição à criação do Território Federal de Guaporé.  

Já a parte sul de Mato Grosso, dividida por Getúlio, é devolvida ao estado com a 

Constituição de 1946 que extingue o Território Federal de Ponta Porã. Este Território 

compreendia os municípios de Porto Murtinho, Bela Vista, Dourados, Miranda, Nioaque, 

Maracaju e Ponta Porã. No momento de sua criação a capital era a cidade de Ponta Porã, em 

1944 foi transferida para Maracajú, retornando a Ponta Porã em 1946. Campo Grande que 

lutava desde o início do século XX e Corumbá, desde o final do século XIX, foram excluídas 

desta breve unidade da federação. Alguns sul-mato-grossenses chegam a suspeitar que a 
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criação do Território de Ponta Porã foi uma resposta de Getúlio Vargas aos separatistas do sul 

de Mato Grosso, que apoiaram os paulistas na revolução de 1932 contra o presidente, na 

esperança de ter um novo estado ou a passagem da capital de Cuiabá para Campo Grande. Foi 

nesta parte do estado de Mato Grosso que as tensões se intensificam, quiçá o maior e mais 

conflituoso movimento emancipatório do Centro-Oeste, cujos efeitos refletem até hoje na 

sociedade dos dois estados.  

Assim como os movimentos divisionistas no norte de Goiás, o sul de Mato Grosso 

também remete ao século XIX, 1889, sua primeira insurreição, com a grande diferença que 

em Goiás os “pobres” queriam ser separados dos “ricos” para se desenvolverem e receberem 

obras de infraestruturas, já em Mato Grosso, os “ricos” queriam ser divididos da área 

subdesenvolvida para parar de arrecadar impostos para o norte. Talvez esteja aí a chave que 

explique porque hoje as relações entre Cuiabá e Campo Grande são mais hostis que entre 

Goiânia e Palmas, no primeiro caso o Estado uno perde sua parte mais rica e no segundo a 

mais pobre. 

Segundo VILELA DA SILVA (1996: 209), a previsão de arrecadação do ICM 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias) para o ano de 1979 era de Cr$ 916 milhões em 

Mato Grosso e de Cr$ 2.404 milhões no Mato Grosso do Sul. A região sul tinha uma 

população estimada, para o mesmo ano, de 1.400.000 contra 850.000 habitantes do norte e 

uma renda per capita de US$ 750 e US$ 450, respectivamente. O sul tinha ainda um rebanho 

de 8 milhões, contra 3 milhões de cabeças do norte. Com certeza a proximidade da parte sul 

com o estado de São Paulo – centro econômico do país –, seus 1.280 km de ferrovias, contra 

zero do norte, e seus 32 mil km de estradas, contra 18 mil da parte norte, justificam o 

progresso mais rápido da parte sul. No entanto, como vivemos em uma terra de paradoxos, 

hoje o PIB, a renda per capita e a população de Mato Grosso são superiores a de Mato Grosso 

do Sul. 

A percepção que o sul de Mato Grosso progredia de forma mais rápida que o norte e a 

sua importante proximidade com o estado de São Paulo despertam em políticos 

corumbaenses, no ano de 1889, a vontade de transferir a capital do estado de Mato Grosso 

para Corumbá. A tentativa foi isolada e não surtiu grandes efeitos, mas serve para marcar o 

início do movimento divisionista no sul de Mato Grosso.  

A Prof. Dra. Alisolete Antonia dos Santos Weingärtner, do Departamento de História 

da Universidade Católica Dom Bosco, em sua dissertação sobre o movimento divisionista, 

separa a subversão sulista em quatro fases: 1) 1889-1930 – formação das oligarquias sul-

mato-grossenses; 2) 1930-1945 – período de organização do movimento separatista; 3) 1945-
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1964 – tentativas de mudança da capital para Campo Grande; e 4) 1964-1977 – período 

militar e divisão do estado. Após o levante de 1889, inicia-se uma luta das oligarquias locais: 

(...) pelo reconhecimento da posse da terra, fazendo 

oposição aos privilégios da Companhia Matte Laranjeira. É 
nessas lutas, que, nos ervais e Campos de Vacaria, se 

manifesta à idéia divisionista. As oligarquias sulinas, nas 

lutas políticas, uniram-se, nas primeiras décadas da 
República Velha, às oligarquias de Cuiabá, adversárias da 

Companhia Matte Laranjeira e que tinham interesses nos 

ervais. Através dessa aliança as oligarquias sul-mato-
grossense fizeram oposição armada ao governo estadual e a 

Matte Laranjeira. Inicialmente, o movimento divisionista 

não tem um plano, um programa político definido, os 

objetivos divisionistas quase sempre se confundiam com 
interesses pessoais do coronel. Percebe-se, neste período, 

que era a elite, formada pelos fazendeiros que defendiam a 

idéia divisionista. (WEINGÄRTNER, 2009). 
 

A Prof. Dra. Marisa Bittar, da Universidade Federal de São Carlos, igualmente 

estudiosa deste movimento, também comenta os interesses individuais da causa, “na verdade, 

a causa divisionista sempre foi de uma minoria, isto é, da oligarquia agrária sulista em disputa 

pelo poder estadual contra os grupos dominantes do norte. Ao longo de quase um século, o 

divisionismo não teve grande visibilidade e nem chegou a ser consenso entre a própria classe 

latifundiária sulista.” (BITTAR, 2009). 

Em 1920, o comando da Circunscrição Militar do estado é transferido para Campo 

Grande; a partir desta década, com a oligarquia já cansada dos parceiros do norte, começa 

uma ligação dos sulistas aos militares, somada a um grande contingente que passa a migrar 

para essa região, sobretudo, pelos trilhos da ferrovia e a ligação que a mesma possibilita com 

os paulistas, assim, há uma reorganização do movimento. Na década de 30, é quando ela 

atinge sua maior forma e alcance. Neste período, Mato Grosso tem sua população polarizada, 

o sul se articula para apoiar os paulistas e o norte o governo, na Revolução de 1932. O apoio 

do sul aos paulistas foi “de tal forma que alguns historiadores, como Virgílio Corrêa Filho, 

chegaram a afirmar que a Revolução foi desfechada, „por assim dizer‟, de Campo Grande.” 

(VILELA DA SILVA, 1996: 149). A ligação dos campo-grandenses aos militares e sua 

participação na revolução foi tão grande que um novo estado chegou a ser criado no sul, 

elevando o prefeito de Campo Grande a governador do novo estado. 

Neste confronto armado liderado por Bertoldo 
Klinger, comandante da Circunscrição Militar em Mato 

Grosso e Comandante  Geral das tropas rebeldes instalada no 

sul de Mato Grosso num governo dissidente para o qual 

nomeia Vespasiano Martins. Após três meses de governo e 
de luta, os divisionistas e constitucionalistas são derrotados, 
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e o novo Estado desaparece. Essa revolução serviu para 

divulgar a ideia divisionistas e Campo Grande torna-se o 

centro político de difusão do movimento. 
(WEINGÄRTNER, 2009). 

 

A finalidade do breve governo era dividir o estado ou “tornar Campo Grande a capital 

de todos os mato-grossenses, caso São Paulo vencesse. Mas, o final foi outro” (BITTAR, 

2009). Mesmo derrotados, o ideal divisionista persistiu e em 1934 criam a Liga Sul-mato-

grossense: “A derrota dos constitucionalistas não significou o fim das ideias de dividir o 

Estado. As reivindicações nasceram um ano depois, sob o comando do próprio Vespasiano, 

através da Liga Sul-mato-grossense, que redigiu vários manifestos, o principal deles 

endereçado diretamente ao Congresso Nacional Constituinte (...)” (VILELA DA SILVA, 

1996: 155). Este documento, endereçado ao Presidente do Congresso Nacional Constituinte 

no Rio de Janeiro, possuía treze mil assinaturas que visavam sensibilizar o Governo Federal a 

respeito da necessidade de criar um novo estado, mais uma vez são derrotados, pois a 

Constituição de 1934 é assinada sem o desejado estado. 

Após a nova Constituição, Getúlio Vargas “adota uma política nacionalista, „Marcha 

para Oeste‟, a qual visava, dentre outros objetivos, a segurança das fronteiras. Para isso 

mandou instalar novas unidades militares no Sul de Mato Grosso” (WEINGÄRTNER, 2009). 

O presidente, além de assegurar a fronteira, manteve a Liga sob controle, anos depois, em 

1943, como já visto, cria um Território Federal no sul de Mato Grosso sem incluir Campo 

Grande na nova unidade da federação, mais um duro golpe ao movimento liderado a partir de 

Campo Grande.  

Após a deposição de Getúlio Vargas e a posse do novo presidente (1946), um mato-

grossense de Cuiabá, General Eurico Gaspar Dutra, o Território Federal de Ponta Porã é 

desfeito e devolvido ao Mato Grosso uno. Dutra adota uma política de integração nacional e 

dividir o seu estado natal não estava em seus planos. Os divisionistas, por outro lado, 

continuam o movimento. Em 1945, Vespasiano Martins, um dos principais líderes do 

separatismo do Sul, tinha sido eleito senador e a Liga vê na nova Constituição de 1946 uma 

oportunidade; sabendo que a divisão seria praticamente impossível, devido à política 

integracionalista de Dutra, o movimento tenta durante as reuniões da Assembleia Constituinte 

a transferência da capital do estado de Cuiabá para Campo Grande, tendo sido frustrados 

novamente. 

Na década de 50, “o divisionismo praticamente se calou” (BITTAR, 2009), a Liga 

quase desaparece. No entanto, no final desta década, o movimento novamente toma forma, 

“em 1958, uma caravana percorreu o sul do Estado de Mato Grosso, promovendo a ideia 
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separatista, ganhando repercussão nacional, em função da cobertura dada por jornais cariocas 

e paulistas. O movimento tinha a sigla MDM (Movimento Divisionista de Mato Grosso), o 

lema „dividir para multiplicar‟ e como dístico uma tesoura que cortava o Estado de Mato 

Grosso ao meio.” (VILELA DA SILVA, 1996: 179). 

Logo após o mandato do presidente Juscelino Kubitschek e a inauguração de Brasília, 

outro mato-grossense torna-se presidente do Brasil, agora do sul, natural de Campo Grande, 

Jânio Quadros assume a presidência em 1961, provando que a ideia divisionista não era 

consenso entre os mato-grossenses do sul, Jânio Quadros esfria o MDM com a frase: “essa 

tesoura corta o meu coração”, em referência ao símbolo usado pelo movimento. 

Mas eis que, justamente quando se dava a causa por 
perdida, ela acabou articulada aos interesses geopolíticos da 

ditadura militar que, então, de cima para baixo, sem consulta 

às duas populações interessadas – do norte e do sul – dividiu 
o Mato Grosso. Para o regime tratava-se de impulsionar o 

desenvolvimento e a ocupação territorial, guarnecendo as 

fronteiras que o Estado mantinha com o Paraguai e a 
Bolívia. Mas havia também uma razão política: ao criar uma 

nova unidade federativa no sul, a ditadura premiava um forte 

grupo político da Arena, partido que a sustentava, passando 

a contar com mais uma base de apoio. Assim, a divisão de 
Mato Grosso, em 1977, só foi possível nessa conjuntura que 

articulou o regionalismo à geopolítica do regime autoritário: 

esta é a marca de nascença de Mato Grosso do Sul 
(BITTAR, 2009). 

 

Os mais de 30 anos de história ainda não foram suficientes para construir a identidade 

e o “sentimento de estado” em Mato Grosso do Sul; seus habitantes ainda são chamados por 

habitantes de outras unidades da federação de “mato-grossenses” e “se acontece alguma 

catástrofe lá em Três Lagoas, o campo-grandense não se importa”. (CAMPESTRINI apud 

BONIFÁCIO, 2009). Na época da divisão a classe política do sul previa virar o século com 

mais de 3.000.000 habitantes, 1.000.000 apenas em Campo Grande; chegado o século XXI, o 

número mal passa da casa dos dois milhões e a capital entra na casa dos 700.000 habitantes.  

Romantismo e amadorismo marcaram o processo de 
criação de Mato Grosso do Sul há 32 anos atrás, explica o 

renomado historiador e filósofo Hildelbrando Campestrini 

que não só viveu a atmosfera divisionista como defendeu o 

desmembramento. Hoje, data em que o Estado aniversaria, 
ele avalia que ainda se paga o preço pela falta de 

planejamento e pelas trapalhadas de lideranças políticas que 

brigavam pelo comando do novo governo, mas não sabiam o 
que fazer dele. (BONIFÁCIO, 2009).  

 

Em Goiás o movimento separatista não foi menos extenso, iniciado antes mesmo da 

Independência do Brasil, os moradores do Norte de Goiás reivindicavam por melhorias em 
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infraestrutura; o norte, ao contrário do centro e do sul de Goiás, pouco progredia haja vista a 

distância dos centros econômicos do país e da própria capital, esta região possuía poucas 

terras cultivadas e uma densidade demográfica baixíssima.  

A criação do Estado do Tocantins, em 1988, legitimou 

um projeto de autonomia que expressava as necessidades 

econômicas e político-administrativas de seu próprio tempo, 
mas trazia também as falas de outras gerações e seus projetos 

inconclusos. Entretanto, o projeto que se viabilizou em 1988 

não pode ser reduzido ao desfecho de uma experiência 
vitoriosa do projeto articulado, em 1821, por Teotônio 

Segurado e Felipe Cardoso. As condições de 1988 são inéditas 

no plano das relações sociais, econômicas e político-
administrativas. (CAVALCANTE, 2003: 13). 

 

O movimento separatista goiano começa no início do século XIX, mas no século 

XVIII já encontramos registros (PALACIN, 1979) de trabalhadores reivindicando contra o 

centro-sul do estado, em 1736 queixavam-se da carga tributária cobrada, mais alta que no 

norte do Estado, onde estavam as minas mais ricas. Nesta época chegaram a cogitar uma 

ligação à Capitania do Maranhão “caso os impostos não baixassem. Esses mineiros ficaram 

dois anos sem pagar impostos e só voltaram quando obtiveram igualdade nos pagamentos”.  

No século XIX, a própria Coroa Portuguesa chega a reconhecer a necessidade de efetuar 

melhorias no norte de Goiás:  

Para facilitar a administração, a aplicação da justiça e, 

principalmente, incentivar o povoamento e o desenvolvimento 
da navegação dos rios Tocantins e Araguaia, o Alvará de 18 

de março de 1809 dividiu a Capitania de Goiás em duas 

comarcas (regiões): a Comarca do Sul e a Comarca do Norte. 

Esta recebeu o nome de Comarca de São João das Duas 
Barras, assim como chamaria a vila que, na confluência do 

Araguaia com o Tocantins, foi mandada criar com este mesmo 

nome, para ser sua sede. Para nela servir, foi nomeado o 
desembargador Joaquim Theotônio Segurado, como seu 

ouvidor. (GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS, 

2009).  
 

A divisão de Goiás em duas comarcas pela Coroa acaba por ascender nesta população 

uma vontade emancipatória, cansados de lutar por melhorias com a capital, o Norte passa a 

lutar para ser um estado autônomo. O movimento separatista do norte de Goiás é dividido por 

CAVALCANTE (2003: 14) “em três momentos: os anos 20 do século XIX (1821-1823) e as 

décadas de 50 e de 80 do século XX (1956-1960 e 1985-1988)”. 

Em 14 de setembro de 1821, o ouvidor da Comarca do Norte, Theotônio Segurado, 

declara a independência do norte de Goiás, não contra a Coroa Portuguesa, mas sim, sua 

autonomia em relação à Capitania de Goiás.  Neste mesmo ano várias Capitanias com ideias 
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liberais acabam por influenciar no movimento da Independência do Brasil no ano seguinte. O 

governo de Segurado teve como primeira capital a cidade de Cavalcante e foi muito curto, 

durando até janeiro de 1822; isso porque em pouco tempo perdeu o apoio de antigos 

correligionários políticos. As baixas em sua administração se deram principalmente por dois 

motivos: primeiro por não ser a favor da Independência do Brasil, e segundo pela 

transferência da capital para Arraias, em outubro do mesmo ano, perdendo assim, os 

simpatizantes da antiga capital. A crise se intensifica quando ele torna-se deputado de Goiás 

na Corte e se muda para Lisboa em 1822. 

A partir dessa data, uma série de atritos parecem 

denunciar que a junta havia ficado acéfala. Na ausência de 

Segurado, nenhuma liderança capaz de impor-se com a 
autoridade representativa da maioria dos arraiais conseguiu se 

firmar. Pelo contrário, os interesses particulares dos líderes de 

Cavalcante, Palma, Arraias e Natividade se sobrepuseram à 

causa separatista regional (CAVALCANTE, 2003: 64). 
 

Após quatro meses como autônomo, o norte é reincorporado a Goiás. Durante o 

Império, duas tentativas de divisão foram almejadas:  

(...) a defesa de Visconde de Taunay, na condição de 
deputado pela Província de Goiás, propondo a separação do 

norte goiano para a criação da Província da Boa Vista do 

Tocantins, com a vila capital em Boa Vista (Tocantinópolis), 
em 1863; e, de modo mais concreto, em 1889, com o projeto 

de Fausto de Souza para a redivisão do Império em 40 

províncias, constando a do Tocantins na região que 

compreendia o norte goiano. (GOVERNO DO ESTADO DE 
TOCANTINS, 2009). 

 

O movimento que vinha sendo realizado no sul do Mato Grosso foi um estímulo ao 

norte de Goiás, cujo movimento separatista ressurge na década de 50 do século XX, embora 

possuísse uma situação inversa “não só em relação aos aspectos demográficos e econômicos, 

mas, sobretudo, ao político. (CAVALCANTE, 2003: 93). Ainda na década de 50, o 

separatismo se consolida mais uma vez com a criação do “Movimento Pró-Criação do Estado 

do Tocantins”, liderado pelo juiz Feliciano Braga da comarca de Porto Nacional. O juiz 

chegou a assinar documentos oficiais como: “Porto Nacional – Estado de Tocantins”.  

Feliciano Machado Braga, após ver germinar a idéia 
da criação do Território Federal do Tocantins, na década de 

40, encabeçada e dirigida por Lysias Rodrigues, iniciou em 

Porto Nacional uma ferrenha campanha pela criação do 
Estado do Tocantins. Recém-chegado  à Comarca de Porto 

Nacional, tomando conhecimento das idéias separatistas de 

Trajano Coelho Neto, pelo jornal Ecos do Tocantins, e 

Lysias Rodrigues, através do jornal A Tarde, que  visavam à 
independência do norte do Goiás, Feliciano Machado Braga 
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entregou-se de corpo e alma na campanha, colocando em 

risco sua própria  carreira. Após angariar a simpatia do povo, 

ele inicia um ciclo de palestras, passeatas, comícios e 
manifestos pela criação do Estado do Tocantins, criando até 

o hino e escolhendo um padroeiro para o novo Estado.  

Antevendo a constitucionalidade do movimento 

separatista e com base  na Constituição então vigente, aquele 
magistrado criou a „Comissão de Estruturação Jurídica do 

Estado do Tocantins‟, sendo eleito presidente. Em 13 de 

maio de 1956, escreveu o „Manifesto Tocantinense‟, e no dia 
20 do mesmo mês promoveu uma gigantesca passeata cívica, 

convocando o povo para descerrar uma placa com os dizeres 

„Viva o Estado do Tocantins,‟ nas dependências do 

Umuarama Clube. Em suas sentenças, fazia questão de 
consignar: „Porto Nacional, Estado do Tocantins...‟, o que 

lhe valeu severas reprimendas e punições por parte do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo Presidente, à 
época, Desembargador Jorge de Morais Jardim, perseguiu-o 

de tal forma, que o valoroso magistrado acabou requerendo 

sua aposentadoria, falecendo alquebrado pelas perseguições 
sofridas. (TJTO, 2009) 

 

O movimento sofre grandes pressões dentro e fora do estado de Goiás:  

Mesmo à parte da onda desenvolvimentista da 

segunda fase do governo de Getúlio Vargas, que pregava 

uma política econômica de caráter nacionalista com ênfase 
na integração, a região Norte não perdeu a linha 

autonomista, e lança, em 13 de maio de 1956, o Movimento 

Pró-Criação do Estado do Tocantins, na cidade de Porto 

Nacional, que contou com um fervoroso envolvimento da 
população. Fator importante na mobilização da opinião 

pública foi a criação do jornal O Estado do Tocantins, 

responsável pela propaganda do movimento. Muitas outras 
publicações surgiram após o periódico começar a circular, 

enfatizando o discurso autonomista e fortalecendo a luta em 

prol da emancipação. Tanto que, neste mesmo ano, foi 
criada como símbolo do movimento a bandeira do possível 

futuro estado. 

Apesar de todo o apelo popular e da atenção dada 

pela mídia nacional, foram decisivos para o fracasso do 
movimento o posicionamento de políticos da região, como o 

do deputado João de Abreu, que não defendeu a causa. O 

movimento ainda se arrastou por alguns anos, até perder 
totalmente a força, depois de um pronunciamento do então 

ministro do Interior, general Albuquerque Lima, que negou a 

existência de um projeto de redivisão territorial do país. 

(LITERATURA DO BRASIL, 2009). 
 

CAVALCANTE recorda as diferenças entre o norte e o centro-sul: “O desequilíbrio 

pode ser revelado pelo deslocamento de recursos governamentais no período de 1975/1985, 

para o Norte de Goiás, na ordem de Cr$ 3.853.189.000, a serem distribuídos aos 73 

municípios da região, enquanto apenas o município de Rio Verde, na região Centro/Sul, 
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recebia no mesmo período Cr$ 356.085.000”. (2003: 105). Derrotados no século XIX e na 

década de 50 do século XX, os separatistas viram seu projeto de estado mais uma vez vencido 

em 1985, quando foi aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente José Sarney. 

Todavia, em 1987 os separatistas do norte de Goiás conseguem uma grande oportunidade:  

(...) suas lideranças souberam aproveitar o momento 

oportuno para mobilizar a população em torno de um projeto 

de existência quase secular e pelo qual lutaram muitas 
gerações: a autonomia política do norte goiano, já batizado 

de Tocantins. (...) O deputado o Siqueira Campos, relator da 

Subcomissão dos Estados da Assembléia Nacional 

Constituinte, redige e entrega ao presidente da Assembléia, 
deputado Ulisses Guimarães, a fusão de emendas, criando o 

Estado do Tocantins, que foi votada e aprovada no mesmo 

dia. (GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS, 2009). 
 

A Constituição de 1988 garante a criação do novo estado. Em 1 de janeiro de 1990, a 

cidade de Palmas, construída no meio do seu território, é inaugurada como capital do Estado 

do Tocantins.  

A divisão do norte de Goiás é distinta da ocorrida no sul de Mato Grosso, dada uma 

variável de circunstâncias, conflitos e divergências que aconteceram em ambos. Não obstante, 

os novos estados, Tocantins e Mato Grosso do Sul, nasceram de maneiras muito diferentes: 

um era “pobre” e o outro “rico”, um tinha baixa densidade demográfica e outro concentrava a 

maioria da população, um nasceu do “povo” e o outro da oligarquia, um era a vontade da 

maioria e o outro não se sabe dizer, um nasce de um processo democrático e o outro por 

estratégia de um regime autoritário. Como apontado, os aspectos demográficos, econômicos e 

políticos dos novos estados, nas respectivas datas de suas criações, são totalmente opostos. 

Desta forma, parece ser mais fácil compreender porque as cidades de Campo Grande e Cuiabá 

ainda nutrem rivalidades, diferente de Palmas e Goiânia. É óbvio que o governo goiano não 

gostaria que houvesse a divisão, nenhum governo quer ver seu estado dividido, mesmo que 

seja a parte mais “pobre”. Entretanto, em Goiás, cujo processo é muito mais recente, as 

divergências parecem já resolvidas, arquivadas em algum lugar do passado. O próprio 

governador de Goiás já reconhecia na época da divisão a vontade dos goianos do norte, agora, 

tocantinenses: "o povo nortense quer o Estado do Tocantins, e o povo é o juiz supremo. Não 

há como contestá-lo", declarou o então governador Henrique Santilo. 

De certa forma, o processo de divisão do norte de Goiás se assemelha mais com o da 

divisão do norte de Mato Grosso, pois além de ambos terem perdido uma parte do território 

para a macro-região Norte, o Território de Rondônia possuía muito mais semelhanças com o 



 

 

74 

norte de Goiás (atual Tocantins) que com o sul de Mato Grosso. Porto Velho e Cuiabá não 

nutrem as mesmas relações vistas no sul. 

Em toda a região Centro-Oeste, incluindo os dois estados que migraram para a região 

Norte, o fenômeno observado entre Campo Grande e Cuiabá só será visto, em proporções e 

motivos diferentes, entre Goiânia e Brasília. 

A construção de Brasília em solo goiano traz um salto de desenvolvimento nunca visto 

na macro-região Centro-Oeste para todos os seus estados, sobretudo em Goiás, com uma 

grande rede de infraestrutura e investimentos; por outro lado, cria uma rivalidade entre as 

duas capitais. Em 1960, Goiânia era uma capital jovem e de grande crescimento, segundo o 

IBGE, naquela década, a região possuía apenas sete cidades com mais de 50.000 habitantes: 

Goiânia: 153.505; Brasília: 141.742; Dourados: 84.955, Campo Grande: 74.249; Anápolis: 

68.732; Corumbá: 59.556; e Cuiabá: 57.860. Goiânia teve um crescimento vertiginoso, como 

poucas cidades do Centro-Oeste, viu sua população saltar de 48.166 mil habitantes logo após 

sua criação (1940), para 153.505 em apenas 20 anos; logo, tornou-se a maior cidade do 

Grande Brasil Central, possuía quase três vezes a população da capital do estado vizinho – 

Cuiabá. Com a inauguração de Brasília, as duas cidades passaram a polarizar o papel de 

metrópoles do Centro-Oeste, ainda hoje, são as únicas da região com mais de um milhão de 

habitantes. 

Goiás, principalmente Goiânia, vê crescer em seu “quintal” uma grande metrópole, e 

eis que as obras no “quintal” tornam-se maiores que as da “casa grande”. Intrínseca ao 

crescimento da nova Capital Federal está sua rivalidade com a capital goiana.  Esta rixa entre 

as cidades não está presente nos registros teóricos, e sim no feeling, ou seja, no contato com a 

população. Ao contrário do que ocorre em Campo Grande e Cuiabá, onde os ânimos estão 

mais exaltados entre a classe política, vemos em Goiás o fenômeno enraizado, principalmente 

na população, em que há um sentimento de ficar “menor” dentro de casa. Brasilienses tratam 

Goiânia como interiorana, no sentido pejorativo de subdesenvolvida, e goianienses enumeram 

as qualidades que tornam sua cidade superior à “fria e artificial” Capital Federal. “Brasília é o 

que Goiás tem de melhor”, vão rebater os candangos. 

O Plano Piloto do Distrito Federal foi devidamente planejado para que ele abrigasse o 

centro das decisões nacionais. Por esta razão, foi projetado para ser a sede dos poderes 

federais (Executivo, Legislativo e Judiciário) e de todos os seus órgãos, das embaixadas e 

consulados, que acolhem todos os países com os quais o Brasil tem relações diplomáticas, 

além de outros organismos nacionais e internacionais. Brasília não foi idealizada para ser uma 

cidade. Lúcio Costa, urbanista escolhido para projetar a capital, tinha como atribuição 
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construir uma sede para a República que abrigasse, aproximadamente, o limite de 500 mil 

habitantes, isso quando inteiramente ocupada.  

Brasília entra no século XXI com quase cinco vezes mais habitantes que o 

programado, o que lhe acarreta problemas estruturais como qualquer outra metrópole 

nacional. Os problemas se iniciaram com os trabalhadores contratados para construir a 

Capital, pois não quiseram ir embora quando a obra foi finalizada. A partir de então, 

verdadeiras favelas começaram a ser criadas ao redor do Plano Piloto, obrigando que o 

Distrito Federal criasse as cidades-satélites. As pessoas nunca mais pararam de chegar e mais 

cidades-satélites foram construídas. Todas as terras, legais e ilegais, foram ocupadas. 

Na Capital Federal não são apenas os menos favorecidos que “grilam” terras, 

condomínios de luxo também são construídos em terras federais ou de preservação ambiental. 

O crescimento foi tanto que o “quadrado de terra” cedido por Goiás não é mais suficiente, 

dezenas de cidades em Goiás e Minas Gerais surgiram e formam o Entorno do Distrito 

Federal. Brasília hoje não é a capital que Goiás doou terras para a construção, a Capital 

Federal torna-se uma cidade como as outras e o Governo do Distrito Federal, vez ou outra, 

baixa seus impostos e mantém diversas guerras tributárias com Goiás, levando a rivalidade 

também para a economia e a política. 

 A construção do Distrito Federal, por outro lado, foi um marco não apenas na história 

do Centro-Oeste, mas de todo o país. “O engurgitamento do litoral só é explicável como 

reminiscência da colonização de tipo costeiro, ao tempo em que o Brasil caranguejava pela 

orla das praias; ou pela ausência de um coração que no centro do nosso corpo geográfico, 

levasse o sangue a circular por todo o Brasil.” (RICARDO, 1970: 626). O processo para criar 

uma capital no interior e lhe dar um “coração” que radiasse desenvolvimento por todo o 

grande sertão foi longo, remete ao período colonial. Em 1813, José Hipólito da Costa já 

publicava no Correio Brasiliense que o Rio de Janeiro não era uma capital adequada. A idéia 

de uma capital no interior surge alguns anos depois: 

         José Bonifácio, em 1821, aconselha a construção de 
„uma cidade no interior do Brasil, para assento da Regência‟, e o 

faz dirigindo-se aos representantes de S. Paulo nas côrtes de 

Lisboa. Em 1825, quer-se que a nova capital seja situada em Minas 

e um dos argumentos está em que „o incômodo de habitar um 
deserto cessa logo que esse deserto se faz uma cidade; então já não 

é deserto‟.  

         Em 1834 o Visconde de Pôrto Seguro agita de nôvo a 
idéia, lembrando pra sua execução o planalto central do Brasil. 

Aspiração geral, ressurge com a República; é objeto, então, de uma 

emenda subscrita por 88 constituintes (1890): „Fica pertencendo à 
União uma zona de 400 léguas quadradas, situada no planalto 
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central da República, a qual será demarcada para nela estabelecer a 

futura capital do país‟. (RICARDO, 1970: 626). 
 

A história mostra que o extremo oeste ainda ficou por muito tempo deserto: “As 

dificuldades de transferência da capital eram, na época, enormes, uma vez que o Centro-Oeste 

era praticamente despovoado e não havia uma rede viária que permitisse o transporte de 

materiais para a construção de uma cidade de porte (...). E o projeto ficou durante décadas 

apenas no papel.” (ANDRADE, 1999: 154). No início do século XX, várias foram as 

tentativas de transferência novamente, todas frustradas. Apenas em 1956, com Juscelino 

Kubitschek presidente, o deserto ganha “coração” e a transferência da capital torna-se 

realidade; o local que “havia sido a grande encruzilhada das bandeiras, desde o século XVII” 

(RICARDO, 1970: 628), torna-se oficialmente centro. Em 21 de abril de 1960, Brasília é 

inaugurada, enterrando a política costeira herdada da Coroa Portuguesa e reconstruindo um 

país de fato “inteiro”. 

 

1.4 Propostas de readequação da macro-região centro-oestina 

         A região é formada, hoje, por três estados e o Distrito 

Federal: Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, mas há 
numerosas áreas que desejam se elevar à condição de Estado, como 

ocorreu em 1977 com o Mato Grosso do Sul e em 1988 com o 

Tocantins. Estas regiões seriam Mato Grosso do Norte e o 
Araguaia, ambas desmembradas do antigo estado do Mato Grosso 

(ANDRADE, 2007: 284). 
 

Segundo ALVES (2009), há no Congresso Nacional pelo menos 14 projetos propondo 

a criação de novos Estados e Territórios Federais, “se todos eles fossem aprovados, o país 

ganharia 14 novas unidades entre estados e territórios federais, passando a ter 41 no total”. 

(Mapa 16).  

No Centro-Oeste teríamos mais três estados e um território. A nova formação da 

macro-região compreenderia os atuais estados de: Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e 

Distrito Federal; e os novos: Planalto Central, Araguaia e Mato Grosso do Norte, mais o 

Território Federal do Pantanal. Nesse ritmo, dobraríamos o número de UF‟s, passando das 

quatro atuais para oito. Para a criação das pretendidas novas UF‟s seria preciso dividir Mato 

Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.   
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Mapa 12 – Projeto de novos estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: ALVES, 2009 (Jornal O Globo - Arte: Samantha Andaku) 
 

 

As propostas de criação de novas Unidades Federativas não são unanimidade nem no 

Congresso e nem na sociedade civil, por um lado existem defensores calorosos, por outro, 

vários desfavoráveis às mudanças. Muitos projetos estão parados há anos. Na maioria das 

vezes os legisladores ligados à capital do estado que vai ser dividido são contrários às 

propostas divisionistas, já os habitantes das midi e maxirregiões que teriam status de Estado 

são favoráveis. Situação semelhante à vista durante a criação de Mato Grosso do Sul e 

Tocantins. 

A criação do Estado do Planalto Central (Mapa 17) é uma proposta do ex-senador 

Francisco Escórcio (PMDB-MA), atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ), do Senado. 

(...) o movimento para criação do estado do Planalto 
Central reúne 26 prefeitos das cidades do entorno do Distrito 

Federal. Reclamam esses prefeitos do abandono financeiro 

em que se encontram seus municípios. Embora pertencentes 

aos estados de Goiás e Minas Gerais, as 26 cidades, pela 
proximidade com Brasília, vivem em função da capital 

federal. Segundo afirma o prefeito de Luziânia, „somos 

tratados como qualquer outro município de Goiás, sendo que 
temos uma realidade bem diferente (...) 10 mil dos 150 mil 

habitantes de Luziânia deixam a cidade diariamente rumo a 

Brasília, a trabalho. Ao todo, saem do entorno 126 mil por 
dia com o mesmo objetivo (...) ninguém vai para Goiás ou 

Minas‟ (Gazeta Mercantil, 24/02/97, p. A-11). 
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Desse modo, para os prefeitos das 26 cidades do 

entorno do Distrito Federal que, segundo estudos do Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), realizados em 
1991, registravam uma população indigente de 29,6% da 

população total (cerca de 1 milhão), a solução para os 

problemas de seus municípios é a criação do estado do 

Planalto Central. O abandono a que se referem os prefeitos 
gira em torno dos atuais repasses da União para a região do 

Distrito Federal, cerca de R$1.85 bilhão somente para as 

áreas de saúde, Educação e segurança (Gazeta Mercantil, 
24/02/97, p. A-11). Criado o novo estado, com a diminuição 

da área geográfica do Distrito Federal, somente um pequeno 

percentual seria destinado a ele.  (MARTINS, 2001: 279-

280) 
 

Segundo o projeto, as cidades do Planalto Central seriam: Buritis, Formoso e Unaí - de 

Minas Gerais; e Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alvorada 

do Norte, Buritinópolis, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, 

Cristalina, Damianópolis, Flores de Goiás, Formosa, Luziânia, Mambaí, Mimoso de Goiás, 

Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João da 

Aliança, Simolândia, Sítio d'Abadia, Valparaíso de Goiás e Vila Boa de Goiás - de Goiás 

(ALVES, 2009); abrangeria ainda as atuais “cidades satélites” de Brasília e, é claro, o Distrito 

Federal, composto apenas pelo traçado no Plano Piloto (MARTINS, 2001). 

O Deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) é contrário 

ao projeto. Ele reclama que seu estado já foi suficientemente 
fatiado quando deu parte das terras a Minas Gerais e formou 

Tocantins e Distrito Federal. (ALVES, 2009) 
 

O Projeto do Planalto Central prevê um plebiscito com a população das UF‟s afetadas 

para decidir a criação do novo estado.  

 

 Mapa 13 – Estado do Planalto Central  

 

 

 

 

 

 

 

               

  Fonte: ALVES, 2009 (Jornal O Globo - Arte: Samantha Andaku) 
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 Para o atual Estado de Mato Grosso há quatro propostas de divisão estadual: uma 

criando o Estado de Mato Grosso do Norte, duas criando o Estado do Araguaia e uma criando 

o Território Federal do Pantanal.  

 A proposta de criação do estado de Mato Grosso do Norte (Mapa 18), é de autoria do 

deputado Wellington Fagundes (PR-MT) e está na Comissão de Constituição e Justiça desde 

o início de 2009. O novo Estado compreenderia as seguintes cidades: Alta Floresta, Apiacás, 

Aripuanã, Boa Esperança do Norte, Brasnorte, Carlinda, Castanheira, Cláudia, Colíder, 

Colniza, Contriguaçu, Feliz Natal, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, 

Juara, Juína, Juruena, Lucas do Rio Verde Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova 

Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Santa 

Helena, Nova Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de 

Azevedo, Porto dos Gaúchos, Rondolândia, São José do Rio Claro, Santa Carmem, Santa Rito 

do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tabaporão, Tapurah, Terra Nova do Norte, União do Sul e Vera. 

 

Mapa 14 – Estado de Mato Grosso do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ALVES, 2009 (Jornal O Globo - Arte: Samantha Andaku) 

 

Já o Estado do Araguaia possui duas propostas de criação, uma de Wellington 

Fagundes (PR-MT) (Mapa 19), e outra de Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) (Mapa 20). O 

projeto de Cavalcanti é conflitante com a primeira proposta de Fagundes, que cria Mato 

Grosso do Norte. O Projeto Araguaia de Cavalcanti possui vários municípios em intersecção 

com o Projeto de criação de Mato Grosso do Norte. 

 O Estado do Araguaia proposto pelo deputado Wellington Fagundes seria composto 

pelas cidades: Água Boa, Alto Boa Vista, Araguaiana, Barra do Garças, Bom Jesus do 

Araguaia, Campinápolis, Canarana, Cana Brava do Norte, Cocalinho, Confresa, Gaúcha do 

Norte, General Carneiro, Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo Santo Antônio, Novo 

São Joaquim, Paranatinga, Pontal do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão 
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Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São Félix do 

Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada, Torixoréu, Vila Rica.  

 E o Estado do Araguaia, projetado por Mozarildo Cavalcanti, abarcaria as cidades de 

Alta Floresta, Alto Boa Vista, Apiacás, Aripuanã, Brasnorte, Canabrava do Norte, Canarana, 

Carlinda, Castanheira, Cláudia, Cocalinho, Colider, Confresa, Cotriguaçu, Feliz Natal, 

Gaúcha do Norte, Guarantá do Norte, Itaúba, Juara, Juína, Juruena, Luciara, Marcelândia, 

Matupá, Novo Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Maringá, Nova 

Monte Verde, Nova Ubiratã, Novo Horizonte do Norte, Novo Mundo, Paranaíta, Paranatinga, 

Peixoto de Azevedo, Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Querência, Ribeirão 

Cascalheira, Santa Carmem, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, 

Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, União do Sul, Vera e Vila Rica.  

A senadora Serys Slhessarenko (PT/MT) é contra a criação dos dois estados, “Mato 

Grosso, que já perdeu parte de seu território no passado para o Mato Grosso do Sul, já vem se 

desenvolvendo e fazendo sua integração com o interior e por isso não precisaria dividir” 

(apud ALVES, 2009). 

 

 Mapa 15 – Estado do Araguaia 1 Mapa 16 – Estado do Araguaia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: ALVES, 2009 (Jornal O Globo - Arte: Samantha Andaku) 

 

A criação do Território Federal do Pantanal (Mapa 21) mudaria as divisas de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul e é relatado por Fernando Gabeira (PV-RJ).  

O Território do Pantanal abrangeria as cidades mato-grossenses de Barão de Melgaço, 

Cáceres, Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger, e as sul-mato-

grossenses: Aquidauana, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Miranda, Porto Murtinho, Sonora, 

Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Ladário, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Guia 

Lopes da Laguna, Nioaque, Rio Negro e Bodoquena. 
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A senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) é desfavorável à criação do Território Federal 

do Pantanal, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul chegou a fazer uma Moção de 

Protesto contra a proposta de formação do Território. Já para o senador Mozarildo Cavalcanti 

(PTB-RR) “os territórios de Rondônia, Roraima e Amapá, todos transformados em estados, 

estão sob pleno desenvolvimento. Houve ligação rodoviária, eletrificação, todo o 

desenvolvimento se alcançou depois que os estados foram criados. O mesmo acontece com o 

Mato Grosso do Sul. Com um estado e uma população menores, temos mais recursos” (apud 

ALVES, 2009). 

A região do Pantanal é marcada pelo conflito entre ambientalistas e produtores rurais/ 

poder público estadual, principalmente sobre a questão da produção sucroalcooleira na maxi-

região.  

 

Mapa 17 – Território Federal do Pantanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ALVES, 2009 (Jornal O Globo - Arte: Samantha Andaku) 

 

O IBGE também já estuda uma nova divisão territorial do país que seja condizente 

com as realidades do novo século, com a globalização e a sociedade em rede. O geógrafo 

Milton Santos também pensou em uma nova formatação das regiões brasileiras:  

“(...) baseada na densidade do sistema de relações que determina os 

fluxos de mercadoria, capitais e informações. No mundo globalizado, em 

que as distâncias foram relativizadas pelos avanços técnicos-científicos, 

os territórios passam a ser reestruturados pela infraestrutura das redes de 

informação. Mas essas redes se difundem de modo desigual, o que 

permite uma divisão regional que reflita essas irregularidades. Assim, a 

proposta do geógrafo divide o país em quatro regiões: Concentrada (Sul 
mais Sudeste), Nordeste, Centro-Oeste (atual mais o Tocantins) e a 

Amazônia (Norte, sem Tocantins.) ”. [grifos nossos]  (ALMANAQUE 

ABRIL, 2003: 333-334) 
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Para Milton Santos, a região Centro-Oeste se configura como uma área de ocupação 

periférica, centrada no agronegócio e no atendimento de necessidades da “Região 

Concentrada”. 

Mesmo com todas as perdas territoriais oriundas das divisões passadas, destacando-se 

a saída de Rondônia, Minas Gerais e Tocantins para outras regiões, o Centro-Oeste ainda é a 

segunda maior região brasileira, com 1.606.445,5 km². A macro-região é maior que a 

Colômbia que possui 1.141.748 km², 32 departamentos e um Distrito Federal; e não muito 

menor que o México com seus 1.972.547 km², 31 estados e um Distrito Federal. Goiás, menor 

estado da região, tem 340.117 km², quase a mesma dimensão da Finlândia, que usufrui de 

338.145 km² e tem 12 províncias. Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso não queria ver 

desmembrado, desfruta de 357.124 km², uma área pouco maior que a da Alemanha, 356.733 

km² divididos em 16 estados. E por fim, Mato Grosso, mesmo já dividido por duas vezes, 

ainda possui 903.357 km², mais que a área da França e Itália juntas. Os Estados Unidos, 

9.372.614 km², outro país de escalas continentais como o Brasil (8.547.403 km²), possui 50 

estados e um Distrito; até mesmo a Índia, 3.287.782 km², possui quase a mesma quantidade 

de estados que o Brasil, 25 estados.    

Se o critério para divisão territorial fosse apenas as dimensões estaduais, seriam 

justificadas todas as propostas de criação das novas UF‟s (Planalto Central, Araguaia, Mato 

Grosso do Norte e Pantanal). Outro problema nestes estados, com tamanho de países, é a 

dificuldade do poder público estadual atender e identificar as necessidades em todo seu 

território. Em muitos casos, ficam claras as preferências do Governo Estadual, pelo maior 

deslocamento de recursos para determinadas midi-regiões, em detrimento de outras 

localidades do estado, que sofrem sem ações do poder público. Não é raro vermos 

governadores com atitudes semelhantes às dos antigos donatários, os escolhidos pelo rei, que 

operavam a máquina pública como se fosse de sua iniciativa privada.  

Por outro ponto de vista, é preciso estudar, também, a viabilidade econômica de 

criação destes estados. Neste sentido, em 2008, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal,  divulgou o estudo: 

“Custo de funcionamento das Unidades Federativas brasileiras e suas implicações sobre a 

criação de novos Estados”:  

Em todo o mundo, países nos quais o sistema 
federativo norteia as relações intergovernamentais são 

continuamente submetidos a uma tensão construtiva. De um 

lado, é reconhecido que os governos locais em geral estão 
mais a par das necessidades de seus constituintes, bem como 

têm maior interesse na consecução célere e eficiente de 
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projetos que beneficiem a população local. Por outro lado, se 

os governos locais agirem exclusivamente de acordo com os 

interesses de suas populações, o resultado geral não será 
ótimo em termos federativos, uma vez que eles tenderão a 

subestimar o bem-estar do conjunto da federação e não terão 

a abrangência necessária para executar políticas de âmbito 

nacional, as quais transcendem suas fronteiras. 
Uma federação equilibrada é aquela que concilia da 

melhor maneira esse dilema, delegando a cada esfera de 

governo jurisdição sobre as políticas públicas que podem ser 
realizadas com eficiência por cada uma delas. Isto implica 

descentralização de poder, bem como a divisão do território 

nacional em diversas áreas de jurisdição subnacional. No 

caso brasileiro, a divisão do território se dá em três esferas 
ou níveis de governo com jurisdições sobrepostas, o que 

torna nosso país um caso bastante especial entre as nações 

federativas. No entanto, tal divisão parece bem adequada à 
gestão de governo no Brasil dada a sua extensão territorial e 

a diversidade regional aqui existente. 

O dinamismo econômico e social de uma federação 
pode levar a novas divisões territoriais de forma a adequar a 

realidade territorial às necessidades da população em termos 

de políticas públicas. Estas novas divisões territoriais 

também podem decorrer de incentivos institucionais, quando 
estes favorecem financeiramente a divisão de estados ou 

municípios. 

De qualquer forma, quando existe a perspectiva de 
divisão de um ente federativo, muitas vezes os benefícios 

são claramente explicitados pelos atores interessados, mas os 

custos ignorados. (BOUERI, 2008) 
 

Um dos problemas apontado pelo Ipea é que os gastos de alguns estados superam o 

seu próprio PIB, o relatório mostra que “a área territorial dos estados e o número de 

municípios neles contidos não apresentaram correlação significativa com os gastos públicos 

estaduais”. Os estudos do Ipea apontam que para manter um estado no Brasil são necessários 

R$ 832 milhões anuais, mais a quantia de R$ 564,69 por habitante. No tocante às propostas de 

novos estados, verifica-se que muitas delas não possuem fundamentação econômica, assim, o 

relatório conclui sugerindo que “tais propostas sejam elaboradas com maior rigor e 

consistência geográfica, visto que muitas delas desconsideram municípios interiores aos 

estados supostos, formando verdadeiros enclaves. Outras ainda isolam municípios cortando a 

comunicação dos mesmos com o estado de origem” (BOUERI, 2008). 

Segundo ALVES (2009), o senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), autor de três 

propostas de novos estados, contesta os dados do instituto, para o parlamentar “Só o que vai 

ser arrecadado de imposto dá para tocar o estado. O resto é investimento federal. O principal 

objetivo da República é eliminar as desigualdades regionais e esse raciocínio (do gasto) é uma 

espécie de colonialismo interno. Não fosse a Zona Franca de Manaus, por exemplo, a 
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Amazônia ocidental seria uma área completamente paupérrima” (MOZARILDO apud 

ALVES, 2009).  

Com ou sem a criação de novos estados na macro-região Centro-Oeste, uma coisa é 

certa, tivemos um desenvolvimento tardio. Somos a segunda maior região do país e, 

paradoxalmente, a de menor população.  

Como veremos no próximo capítulo, até a metade do século XX a região não era 

muito diferente das conquistadas pelos bandeirantes séculos atrás, já que ainda apresentava-se 

com meios de transporte precários e imensas léguas de terras desabitadas, além de divisões 

feitas de maneira inadequada, que acabaram por gerar em uma parcela da população repulsa 

pelo território vizinho, como é o caso da relação entre sul-mato-grossenses e mato-grossenses, 

e entre goianos e candangos. Novas divisões podem trazer o progresso, como já 

experimentado, em contrapartida, podem também intensificar os conflitos internos do Centro-

Oeste. 
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CAPÍTULO II – VIAS DE COMUNICAÇÃO NO EXTREMO OESTE 

 

Governar é abrir estradas.  

Washington Luís 

  
2.1  Rede de transportes: hidrovias, ferrovias, rodovias e aeroportos 

2.1.1 Primeiras formas de transporte e hidrovias 

O autor de Marcha para Oeste nos conta que o primeiro meio de transporte dos 

bandeirantes por estas terras foi a pé, contavam também com a ajuda de bestas de carga e 

canoas, assim como já faziam os nativos. “O cavalo e o boi entram no século XVIII. As tropas 

cargueiras e os carros de boi (...) no segundo quartel do século XIX, mas é certo que muito 

antes disso (no século XVIII) trafegavam, já, pra Goiás e Cuiabá.” (RICARDO, 1970: 66). 

Nossa rede de transportes inicia-se, certamente, séculos atrás com os nativos em suas 

canoas e “picadas” na mata, conhecimento este, largamente utilizado pelo bandeirante. O 

indígena teve papel fundamental nas bandeiras e na “conquista” do Grande Oeste, já que “por 

muito tempo o bandeirante só falou tupi” (RICARDO: 1970: 185). 

Era inevitável, em todo esse processo, que o índio se 
tornasse seu principal iniciador e guia. Ao contrário dele os 

colonos, atraídos por um sertão prenhe de promessas, viam-

se forçados a abandonar as comodidades da vida civil. O 
simples recurso às pobres vias de comunicação abertas pelos 

naturais da terra já reclama penosa aprendizagem que, por 

força, reagirá sobre hábitos descendentes dos europeus. A 

capacidade de longa resistência à fome, à sede, ao cansaço; o 
senso topográfico levado ao extremo; a familiaridade que se 

diria ingênita com a natureza agreste, mormente com seus 

produtos comestíveis ou medicinais, são algumas das 
imposições feitas ao caminhante por essas veredas. Nelas o 

sertanista aprende a abandonar freqüentemente o uso do 

calçado; a marchar continuamente em fila, um atrás do 
outro; a marcar o trajeto quebrando galhos ou golpeando 

troncos para não se perder na volta; a valer-se do fogo e da 

fumaça para dar avisos a distância, a tirar, em suma, o 

proveito melhor de tudo quanto dê sustento à vida humana 
em sítios tão alheios a uma sociedade conversável. 

(HOLANDA, 1986: 29) 
 

A capacidade de aprendizagem sobre o “sertão” com os nativos deu ao bandeirante 

grandes possibilidades, que por sua vez, não tardou a descobrir quão generosa foi a natureza 

para com estas terras: 

Um lanço de vista sobre a Carta geographica do 

Brazil mostra o admiravel systema de navegação com que a 

natureza dotou a Provincia de Matto-Grosso, tanto para suas 
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communicações interiores, como para suas relações com os 

Paizes e Provincias visinhas e com a costa do Atlantico. 

Por um lado o rio Paraguay e o Guaporé e Madeira, 
por outro o Paraná e o Araguaya são seus limites naturaes. 

Na faixa de terrenos que medeia entre as cabeceiras deste 

ultimo e as do rio Guaporé, entrelação-se numerosos cursos 

de agua que, correndo em varias direcções, reúnem-se em 
caudalosos troncos, e vão ter ao Oceano, uns encorparados 

com o grande Amazonas, outros no golfão do Prata. 

(MELGAÇO, 1905: 1) [Escrita da época] 
 

Desde muito cedo, as bacias hidrográficas do Centro-Oeste começam a ser utilizadas 

pelo bandeirante e por todos que depois adentraram a região.  

É muito antiga a navegação do Tieté. Por Ella 
transitarão os descubridores de Cuiabá e acudirão em 

chusmas povoadores para as recem-descobertas minas de 

ouro. Durante cento e tantos annos, foi por esta via que 
proveo-se o Districto de Cuiabá de artilharia, munições e 

generos de toda a sorte, mórmemente d‟aquelles que pelo 

seo peso, volume ou fragilidade, são difficil, e impossivel 

por terra. (MELGAÇO, 1905: 24) 
 

As navegações eram difíceis, principalmente nos rios menores, “as Cachoeiras e saltos 

são muitos, e muito trabalhosos; os varadouros muito custosos em algumas partes, por causa 

de muitas pedras e covancas”. (MELGAÇO, 1905: 14). Ainda no século XIX, não são raros 

os relatos das dificuldades: 

(...) Dr Rufino Theotonio Segurado, que explorou a 

navegação de Goyaz para o Pará pelo rio Araguaya, no anno 

de 1846, vê se: Que da Cidade de Belém até a ponta superior 
da ilha do Bananal, pouco distante da fóz do rio das Mortes, 

gastou a expedição 195 dias; porém, julga mencionado Dr. 

que escolhendo tempo proprio póde-se fazer a dita 
navegação em 140 dias. (MELGAÇO, 1905: 22) 

 

Para encurtar caminhos e melhor utilizá-los, rapidamente o homem branco passa a 

estudar a geografia da região, segundo MELGAÇO (1905: 3), já “em 1750 chegou aos 

arraiaes de Matto-Grosso uma expedição commandada pelo sargento mor Luiz Fagundes, 

incumbido pelo Governo do Pará de explorar a navegação fluvial”. Foram várias as 

expedições exploratórias para melhor aproveitar os rios do centro desta América tropical. 

Na América do Sul, o rio Amazonas, o rio São 

Francisco e os formadores do Rio da Prata (Paraná, Paraguai 
e Uruguai) são muito navegados e tiveram um papel 

importante na penetração do interior. (...) O rio da Prata, 

com o Paraguai e o Paraná, foram vias de escoamento da 
República do Paraguai, da porção setentrional da República 

Argentina e de Mato Grosso. Durante muito tempo, o Mato 

Grosso se comunicava com a capital do país através do rio 
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da Prata, atravessando o território argentino e paraguaio. 

(ANDRADE, 1989: 116) 
 

Assim, tais rios foram por alguns séculos, além de únicos meios de transporte 

praticamente, também palco de disputas internacionais e causa de preocupação para manter 

estas vias transitáveis, sob a pena de manter o centro do Brasil isolado, sem comunicação com 

o restante do país: 

A preocupação com o domínio do Rio da Prata foi 
uma constante que o Império brasileiro herdou da política 

portuguesa; desejando dominar a porção central da América 

do Sul – Mato Grosso e algumas províncias bolivianas – os 
portugueses e os espanhóis lutaram pelo controle da porta de 

entrada a essas terras. Com a independência, possuía o Brasil 

uma de suas maiores províncias - Mato Grosso – 

praticamente isolada do resto do país; as comunicações por 
terra eram lentas e problemáticas (...) (ANDRADE, 2007: 

166). 
 

No decorrer da história, o bloqueio e as disputas, sobretudo no Rio Paraguai, acabam 

por dificultar por várias vezes nossa navegação e comunicação. Passado o período de 

turbulências, essencialmente após a Guerra do Paraguai (fim do século XIX) e início do 

século XX, nossos rios, onde por muito tempo trafegou o escoamento das minas de Mato 

Grosso, passam a ser utilizados principalmente para o transporte de cargas, escoando a 

produção da região. 

A navegação fluvial, que até os fins do século XIX 

desempenhava importante papel na vida da região, perdeu 
importância, uma vez que, para o transporte de mercadorias 

de subsistência das populações, os meios terrestres 

disponíveis eram bastante satisfatórios, ficando a navegação 

destinada apenas à ligação pelos rios dos pontos entre os 
quais a rodovia não havia chegado. 

Entretanto, o desenvolvimento da indústria 

extrativista, no final do século XIX e a primeira metade do 
século XX (com a Mate Laranjeira), e atualmente, (com o 

extrativismo de outras espécies vegetais e do minério de 

ferro e o manganês em Corumbá), como também das 

indústrias convencionais e a construção de importantes obras 
públicas proporcionaram nova oportunidade à expansão da 

navegação no oeste brasileiro (VILELA DA SILVA, 1996: 

133). 
 

Atualmente, segundo o Ministério dos Transportes, o Brasil tem 8.500 km de 

hidrovias sendo utilizadas internamente, mas com grande potencial de crescimento:  

Dentro da política de interiorização dos transportes, 
traçada pelo Governo Federal, é prioridade a exploração da 

potencialidade do transporte hidroviário, que possui vasta 

extensão de vias navegáveis, cerca de 42.000 km. É 
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imperioso, nos dias de hoje, mediante o acelerado processo 

de globalização da economia mundial a re-adequação do 

sistema de transportes para a obtenção de redução de custos. 
Por suas características de transporte para grandes volumes e 

grandes distâncias, o sistema hidroviário agrega a 

preservação ambiental e custos inferiores aos demais 

modais.  
A consciência de que a implantação de um sistema 

hidroviário interior, com a integração multimodal depende 

da aplicação de investimentos contínuos em infraestrutura, 
levou o Governo Federal a priorizar as hidrovias do 

Madeira, do Tapajós, do Marajó, do Capim, do 

Tocantins/Araguaia, do São Francisco, do Tietê/Paraná, 

Paraguai, do Mercosul e as eclusas de Tucuruí e de Lajeado. 
Hoje, um total de 8.500 Km de hidrovias interiores está 

sendo utilizado no País . Desse total, 5.700 km ficam na 

Região Amazônica. (DNIT, 2009) 
 

No Centro-Oeste as principais hidrovias são: Rio Paraná (MS), Rio Paraguai 

(MS/MT), Rio Cuiabá (MT), Rio Guaporé (MT), Rio das Mortes (MT), Rio Araguaia 

(MT/GO), e Rio Paranaíba (GO). Compõem seus principais Terminais Hidroviários: São 

Simão, no Rio Parnaíba; Aruanã, no Rio Araguaia; Nova Xavantina, no Rio das Mortes; Vila 

Bela da Santíssima Trindade, no Rio Guaporé; Cáceres, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho, 

no Rio Paraguai; e Três Lagoas, no Rio Paraná. Dentro do território centro-oestino 

encontram-se as seguintes Hidroviárias: Bacia do Tietê-Paraná (MS/GO); Bacia do Paraguai 

(MS/MT); Bacia do Tocantins-Araguaia (MT/GO); e Bacia Amazônica (MT).  

Gerenciam as hidrovias e terminais hidroviários brasileiros oito Administrações 

Hidroviárias vinculadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

do Ministério dos Transportes, dentre eles, cinco possuem intersecção no Centro-Oeste: 

AHRANA (Administração Hidroviária do Rio Paraná – MS/GO), com 1.020 km de extensão; 

AHITAR (Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia – GO/MT), com 2.230 km 

já navegáveis e meta de atingir 3.345 km; AHIMOR (Administração das Hidrovias da 

Amazônia Oriental – MT); AHIMOC (Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental – 

MT), totalizando 5.700 km, juntamente com a área da AHIMOR; e AHIPAT (Administração 

da Hidrovia do Paraguai – MS/MT), com 890 km, apenas no território nacional.  

As vastas redes fluviais tão importantes para a descoberta do Centro-Oeste e por 

séculos quase único meio de transporte da região, são hoje pouco utilizadas. Mesmo sendo um 

meio mais barato e ambientalmente correto, segundo dados do Ministério dos Transportes, 

apenas 13% das cargas no Brasil são transportadas por hidrovias, contra 63% realizadas por 

meio das rodovias. O custo do frete por tonelada/km é de US$ 0,024, contra US$ 0,064 do 

ferroviário e US$ 0,084 do rodoviário; a vida útil dos equipamentos é de 50, 30 e 10 anos, 
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respectivamente. Já o investimento de implantação, por quilometro, é de 53 mil dólares para 

uma hidrovia, 250 mil dólares para a rodovia, chegando a 909 mil dólares para uma ferrovia. 

Para construção de uma hidrovia não há desmatamento, já no caso das ferrovias e rodovias há 

que se desmatar 77% e 100% da área a ser utilizada, respectivamente.  

 

2.1.2 Trilhos para oeste: as ferrovias do Centro-Oeste 

A necessidade de substituir as tropas de cargas por 

estradas de ferro é objeto de acesos discursos, em 1851. 
„Nós, nação livre e civilizada, não nos devemos envergonhar 

de andarmos a cavalo e às vêzes a pé por não termos uma 

estrada com caminho de ferro?‟ – perguntava um nobre 
deputado, certo no seu desejo mas evidentemente errado em 

se envergonhar pois a pé é que a conquista se fez e o ter 

andado a pé de S. Paulo ao Peru foi motivo de orgulho e não 
de vergonha. 

Entretanto, lembre-se que é justamente uma estrada, 

a Santos-Jundiaí, tendo como organizadores o Marquês de 

Monte Alegre, Pimenta Bueno e o Barão de Mauá (1856) 
que reinicia, sob esse aspecto, um nôvo período de expansão 

depois da decadência bandeirante, no século XIX. 

(RICARDO, 1970: 631)   

Em 1828, o Governo Imperial manifestava apoio para a construção de ferrovias no 

Brasil, com o fim de interligar as regiões, no entanto, os incentivos não despertaram interesse 

da iniciativa privada da época. O primeiro empresário a investir em estradas de ferro no país 

foi o Barão de Mauá, que em 1852 começou a construir uma estrada entre Rio de Janeiro e 

Petrópolis, inaugurada por D. Pedro II, em 1854.  

É importante destacar que, até a chegada das ferrovias 

no Brasil, o transporte terrestre de mercadorias se processava 

no lombo dos burros em estradas carroçáveis. Naquela época 

(meados do século XIX), os portos fluminenses de Parati e 
Angra dos Reis exportavam cerca de 100 mil sacas de café, 

provenientes do Vale do Paraíba. Em São Paulo, 

anualmente, chegavam ao porto de Santos cerca de 200 mil 
bestas carregadas com café e outros produtos agrícolas. 

(DNIT, 2009) 

  

Muitos viam o surgimento das ferrovias como a melhor maravilha já inventada, 

possibilitando, pela primeira vez, que grandes distâncias fossem percorridas sem dificuldades 

para o transporte de um grande número de pessoas e mercadorias em uma velocidade não 

imaginada antes, e ainda, sem as preocupações com os perigos e destemperes da mata, ou com 

as corredeiras e cachoeiras dos rios. Na segunda metade do século XIX, o Brasil vive uma 

grande expansão da área ferroviária. O meio era novo, mas os caminhos nem tanto, muitos 



 

 

90 

percorriam rotas antes desbravadas pelos bandeirantes e continham o mesmo “espírito de 

Oeste”. 

A Paulista (1872), a Ituana (1873), a Sorocabana 

(1875), a Bragantina (1884), são outros exemplos. Os trilhos 
da Mojiana (1875) repetem o caminho do Anhangüera, já no 

ciclo do café. Atibaia, Jaguari, Moji-Mirim, Moji-Guaçú, 

Rio Pardo, Rio das Velhas, Parnaíba. Tal como a Minas e 
Rio que galga a Mantiqueira pelo Embaú, repetindo a trilha 

de Manuel Pedroso da Silveira e Antônio Rodrigues de 

Arzão. Lembre-se ainda a Madeira-Mamoré e a Noroeste, 
duas realizações que se associam pelo espírito de Oeste, 

mais do que pelo dos trilhos. Ambas foram abertas no sertão 

bruto, sob as flechas dos índios. (RICARDO, 1970: 632) 
 

Segundo o DNIT, em 1884, o país já possuía 6.116 km de ferrovias e 1.650 km em 

construção. Antes do final do século XIX, 1888, o Brasil já contava com 9.200 km de trilhos e 

outros 9.000 km sendo construídos. No Centenário da Independência, 1922, totalizava quase 

29.000 km de extensão ferroviária, “2.000 locomotivas a vapor e 30.000 vagões em tráfego”.  

Em 1903, Brasil e Bolívia assinam o Tratado de Petrópolis, e o país se compromete em 

construir a ferrovia Madeira-Mamoré, em troca do atual Estado do Acre.  

A função da ferrovia era permitir o transporte em 

trecho terrestre paralelo às corredeiras do Rio Madeira, as 
quais impediam a continuidade da navegação, utilizada para 

escoar o látex de borracha, produzido na região norte da 

Bolívia. O traçado da ferrovia com 344 km de linha, 
concluída em 1912, ligava Porto Velho a Guajará-Mirim, 

margeando os rios Madeira e Mamoré. Sua construção foi 

uma epopéia face às dificuldades encontradas na selva, pelos 

técnicos e trabalhadores, milhares deles dizimados pela 
malária e febre amarela. (DNIT, 2009).  

 

Em 1905, começa a construção da primeira ferrovia com destino à região central do 

Brasil, trazendo em seus trilhos, pela primeira vez na história da região, um traçado capaz de 

ligar o mais extremo Oeste ao litoral, de forma mais segura e com menos obstáculos. Em 

1914, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cruza, desde Bauru, o estado de São Paulo e 

todo o atual estado de Mato Grosso do Sul, findando em Porto Esperança. Por muitos anos a 

ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso, pelo Rio Paraná, era feita por balsas, já 

que a administradora da estrada de ferro, devido às dificuldades, sobretudo, técnicas, ainda 

não havia construído uma ponte férrea entre as duas margens, a ponte vai ser concluída 

apenas em 1925. Em 1947, a construção de uma extensa ponte sobre o Rio Paraguai permite 

que a Noroeste chegue à Corumbá, já na fronteira com a Bolívia.  

Realiza a Noroeste, no seu arremêsso para Corumbá, 

a direção típica do bandeirismo para Oeste; a Brasil-Bolívia, 

desdobrando-se na Transcontinental revive o bandeirismo 
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histórico (Rapôso Tavares e outros) e o pan-americanismo 

de 1750; o bandeirismo econômico em função de pan-

americanismo. 
Aludiu-se ao Tratado de 1750 porque êle já ligava o 

pan-americanismo ao bandeirismo; porque, além de 

reconhecer a obra da conquista, consagra o princípio da paz 

entre brasileiros e hispano-descendentes (...). (RICARDO, 
1970: 633) 

 

Considerada por muitos como “uma estrada inacabada” (QUEIROZ, 2004: 42), a 

Noroeste, cujo traçado previa chegar ao centro de Mato Grosso e ligar a grande região oeste 

ao litoral paulista, teve pouca ampliação. “No governo do presidente Afonso Pena foi 

determinada a modificação da estrada de Cuiabá, para rumar à fronteira boliviana.” (ROSSI, 

2003: 57). Após chegar à Corumbá, apenas o ramal para Ponta Porã/MS passando por 

Maracaju foi acrescido, levando vários anos para ser construído, iniciado no final dos anos 30, 

apenas em 1953 chega a Ponta Porã, “ainda assim em „instalações provisórias‟(...) em 1956, 

quando se registram obras nas esplanadas de Maracaju e Ponta Porã e se informa que essa 

última estação ainda se encontrava „em fase de acabamento‟.” (QUEIROZ, 2004: 67). Esta 

dificuldade também é narrada por VILELA DA SILVA (1996, 133): 

O problema ferroviário na região sul-mato-grossense 

gira, sem dúvida, em torno da linha tronco da Noroeste do 

Brasil. A estrada muito pouco efetivou em melhoramentos e 
ampliação desde sua construção, uma vez que pouca 

correspondência houve com o desenvolvimento desta zona. 

 

Em Goiás as estradas de ferro tiveram papel mais importante e trouxeram retorno mais 

imediato que em seu vizinho Mato Grosso. Lá a ferrovia chegou à capital, já Cuiabá, ainda 

hoje no século XIX, está a centenas de quilômetros dos trilhos. A construção da primeira 

ferrovia goiana foi iniciada em 1911, mas o estado já recebia os benefícios do novo meio de 

transporte graças à chegada de ferrovias no Triângulo Mineiro desde o final do século XIX. 

(...) a aproximação, e depois a penetração em seu 
território, dos primeiros caminhos de ferro que, facilitando o 

acesso de mercadorias goianas aos mercados do litoral, 

possibilitaram a ocupação agrícola de muitas terras em suas 

partes meridionais. Assim, a chegada dos trilhos da Mojiana 
em 1896 a Araguari (Minas Gerais) e dos da Paulista, 

atingindo em 1909 Barretos (São Paulo), a que seria, em 

1913, a ligação de Goiás a Minas pela Estrada de Ferro 
Goiás e a Rêde Minera de Viação. (BRUNO, 1967: 102) 

 

A expansão e a criação das ferrovias, principalmente as paulistas, estão ligadas às 

exportações agrícolas, desta forma, quanto mais distante dos portos menor a participação das 
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regiões na escoação e na competitividade de sua produção. Assim, em Mato Grosso (atual 

Mato Grosso do Sul) a ferrovia não trouxe tanto progresso como no interior paulista: 

(...) o avanço do café, no seu roteiro, a caminho do 

oeste, para atingir essas terras atravessadas pela estrada e 
distantes de Bauru cêrca de mil quilômetros (de Bauru a 

Campo Grande, 894 km) e de São Paulo, perto de 1.500 km, 

não podia dar-se, na melhor hipótese, senão depois de 
cultivadas as terras da Noroeste paulista, mais próximas do 

pôrto de Santos, e só então abertas para a exploração 

agrícola, com a construção da estrada de ferro. Sòmente 
depois de completado o ciclo do café, na Noroeste, é que o 

comércio de Mato Grosso, com essa e outras culturas, 

poderia buscar um novo centro de gravidade e deslocar-se 

fortemente para o pôrto de Santos. (AZEVEDO, 1958: 83) 

 

Para VILELA DA SILVA (1996, 123), a ferrovia construída em Mato Grosso “teve 

mais imperativos de ordem internacional, ditada pela nossa orientação externa em relação aos 

demais povos sul-americanos do que, propriamente, ao desejo de favorecer a expansão do 

Estado de Mato Grosso”. A ideia da Transcontinental vem desde o Tratado de Petrópolis, 

como plano de governo do Estado brasileiro. 

O pormenor talvez mais sério é que da Madeira-

Mamoré resulta a idéia da Brasil-Bolívia, com a qual se 
articula a Noroeste, e dessa articulação resulta a 

Transcontinental. Mal comparando: como palavra puxa 

palavra, estrada de ferro puxa estrada de ferro. Nada menos 

de sete estradas de ferro se articulam, então, pra formar a 
Transcontinental: a Santos-Jundiaí, de Santos a S. Paulo; a 

Sorocabana ou a Paulista, de S. Paulo a Bauru; a Noroeste, 

de Bauru a Corumbá; a Brasil-Bolívia, de Corumbá a Santa 
Cruz de La Sierra; a de Santa Cruz de La Sierra a 

Cochabamba, entre a planície e o altiplano; e a Cochabamba 

a Arica, passando por Oruro e La Paz, atingindo o Pacífico, 
depois de atravessar as fronteiras bolivianas, terras do Peru e 

do Chile.  (RICARDO, 1970: 633) 

 

As ferrovias, tanto no sul de Mato Grosso como em Goiás, tiveram importante 

contribuição no povoamento da região, como será tratado no item 1.4, Movimento migratório: 

a ocupação do extremo oeste brasileiro. Já no norte de Mato Grosso, aonde a ferrovia não 

chegou, os transportes continuavam fluviais, e por terra: em carros de boi ou a pé. (BRUNO, 

1967: 114)  

No final da década de 30, o presidente Getúlio Vargas iniciou uma estatização das 

estradas de ferro, através de uma reorganização das ferrovias com dificuldades financeiras, 

incorporando grande parte delas à União.  

(...) cuja administração ficou a cargo da Inspetoria 
Federal de Estradas – IFE, órgão do Ministério da Viação e 
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Obras Públicas, encarregado de gerir as ferrovias e rodovias 

federais. 

Esta Inspetoria deu origem, posteriormente, ao 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER 

(atual DNIT) e Departamento Nacional de Estradas de Ferro 

- DNEF, sendo este último, criado pelo Decreto Lei n.º 

3.155, de 28 de março de 1941. O DNEF foi extinto em 
dezembro de 1974 e suas funções foram transferidas para a 

Secretaria-Geral do Ministério dos Transportes e parte para a 

Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA. (DNIT, 2009)  
 

Em 1976, a RFFSA, administradora de mais de 37.000 km de linhas por todas as 

regiões do país, cria Superintendências Regionais para auxiliar no gerenciamento. Anos antes 

em São Paulo, 1971, o Governo Estadual já havia unido as ferrovias estaduais criando a 

Ferrovia Paulista S.A (FEPASA), para administrar quase 5.000 km de vias férreas. “Naquela 

época, pertenciam ao Estado a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro 

Sorocabana, Estradas de Ferro Araraquara, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e 

Estrada de Ferro São Paulo-Minas.” (DNIT, 2009).  

Na década de 80, o sistema ferroviário passa por uma grande crise, com origem anos 

antes, devido ao expressivo crescimento das rodovias e à queda dos investimentos nas 

estradas de ferro, cujas estruturas encontram-se degradadas e impossibilitadas “de gerar os 

recursos necessários para continuar financiando os investimentos, o Governo Federal” (DNIT, 

2009), então, inicia um processo de privatização das ferrovias. 

Foi editada a Lei n.º 8.031/90 e suas alterações 

posteriores, que instituíram o Programa Nacional de 

Desestatização – PND, sendo a RFFSA incluída no referido 
Programa, em 10/03/92, por meio do Decreto n.º 473. Neste 

processo atuou como gestor o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que, nos 
termos do Decreto n.º 1.024/94, elaborou a forma e as 

condições gerais para concessão das malhas da RFFSA.  

(DNIT, 2009) 
 

Com a venda das ferrovias paulistas no final da década de 90 termina o processo de 

desestatização; em 1999, a RFFSA é extinta.  

Atualmente as ferrovias do Centro-Oeste são operadas por duas companhias: ALL - 

América Latina Logística (MS/MT) e Ferrovia Centro-Atlântica (GO e DF). Futuramente 

entrará em operação a empresa FERROESTE – Estrada de Ferro Paraná Oeste, que em uma 

parceria dos governos estaduais de Mato Grosso do Sul e do Paraná planeja construir até 2015 

um ramal de Maracaju/MS a Cascavel/PR, ligando o Centro-Oeste ao Porto de Paranaguá/PR. 

A linha a ser construída terá quase 500 km e sairá de Maracaju, passando por Dourados/MS, 

Mundo Novo/MS e Guaíra/PR, até chegar à Cascavel, onde se encontrará com uma linha já 
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em operação até Gurapuava/PR (FERROESTE, 2009). Esta empresa de economia mista foi 

criada em 1988 e tem o Estado do Paraná como seu maior acionista, já a construção da 

ferrovia foi iniciada em 1991 e é conhecida como “Ferrovia da Soja” ou “Ferrovia da 

Produção”, por ela será possível escoar também as safras do Paraguai e do norte da Argentina 

(Ministérios dos Transportes, 2009).   

A Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) atua como concessionária do transporte ferroviário 

desde 1996 e foi incorporada aos negócios da Companhia Vale do Rio Doce em 2003. É 

responsável pela malha de 7.840 km, que liga sete estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia e São Paulo, e o Distrito Federal. Trata-se de uma 

importante ferrovia para a conexão das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste (Ministério 

dos Transportes, 2009). 

No Centro-Oeste a FCA tem estações em Brasília e em cinco cidades goianas: 

Goiânia, Anápolis, Pires do Rio, Ipameri e Catalão. Em Minas Gerais, suas estradas de ferro 

ligam a região de Araguari aos grandes centros, como: Campinas/SP, Angra dos Reis/RJ, Rio 

de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vitória/ES, Salvador/BA e Aracaju/SE; passando por 

dezenas de cidades das macro-regiões Sudeste e Nordeste.  

A empresa ALL, fundada em 1997, operava linhas no Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Em 1998, assume a malha sul paulista pertencente à FERROBAN. No ano de 

1999, adquire as ferrovias argentinas Ferrocarril Mesopotamico, General Urquiza e 

Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico General San Martin. Em processo de expansão, se 

integra à Delara Ltda em 2001 e passa a operar em quatro países sul-americanos: Brasil, 

Argentina, Chile e Uruguai. Em 2006, torna-se a maior empresa ferroviária da América do 

Sul, adquirindo mais duas ferrovias: a Brasil Ferrovias e a NOVOESTE (Ministério dos 

Transportes, 2009). 

No Centro-Oeste a ALL possui duas malhas, uma de Aparecida do Taboado/MS a 

Itiquira/MT e outra de Três Lagoas/MS a Corumbá/MS (fronteira com a Bolívia), Porto 

Esperança/MS e Ponta Porã/MS (fronteira com o Paraguai). A primeira é a antiga 

FERRONORTE, que passa pelas cidades de Pedreira/MS, Inocência/MS, Paranhos/MS, 

Chapadão do Sul/MS, Alto Taquarí/MT e Araguaia/MT. Esta ferrovia se encontra com a 

antiga Ferrovia Bandeirantes em Rubineia/SP, e vai até o Porto de Santos, em São Paulo. 

Para esta malha há dois projetos ainda não executados, um ligando o Alto Araguaia a 

Uberlândia/MG (passando por Mineiros/GO, Jataí/GO, Rio Verde/GO, Bom Jesus de 

Goiás/GO, Cachoeira Dourada/GO e Monte Alegre de Minas/MG); e outro, finalmente, 

chegando a Cuiabá/MT, e de lá para Porto Velho/RO e Santarém/PA. 
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A segunda malha, primeira estrada de ferro construída no Centro-Oeste, é a antiga 

Ferrovia Novoeste, que parte de Bauru/SP e chega ao Mato Grosso do Sul por Três Lagoas, 

passando por Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande e Indubrasil, onde há uma 

bifurcação. Daí em diante, um trecho segue para Aquidauana, Miranda e Agente Inocêncio, 

quando se bifurca mais uma vez, para Corumbá e Porto Esperança; o outro trecho iniciado em 

Indubrasil segue para Sidrolândia, Maracaju, Ministro Pestania e Ponta Porã.  

Em 2009, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul reativa o “Trem do Pantanal”, 

partindo de Campo Grande a Miranda. 

 

2.1.3 Novos cenários: a chegada das rodovias 

As rodovias no Centro-Oeste têm um desenvolvimento tardio, mas percorrem 

caminhos conhecidos por séculos. Desde a primeira penetração bandeirante pelo Brasil 

Central trilhas começaram a ser abertas, durante os séculos XVIII e início do XIX, os 

governadores das capitanias comandaram expedições exploratórias por toda região e mais 

passagem foram deixadas. As atuais estradas seguem o traçado deixado pelos bandeirantes, 

margeiam as redes fluviais, seguem antigas picadas boiadeiras, percorrem os caminhos 

abertos pela passagem das linhas telegráficas e acompanham os trilhos das estradas de ferro. 

As rodovias, sucessoras dos antigos caminhos de 
diligencias e de carruagens, desenvolveram-se no Século 

XX, graças à utilização do automóvel no transporte de 

passageiros e do caminhão no transporte de cargas. A 
princípio, os transportes rodoviários não foram utilizados 

para as grandes distâncias e sim como complementares da 

rede ferroviária, transportando pessoas e mercadorias até às 
estações e dessas ao local de destino. (...) A construção de 

grandes rodovias e a ampliação da capacidade de carga dos 

veículos tornaram a mesma uma grande concorrente e não 

uma complementadora da ferrovia, fazendo com que em 
todo o mundo ramais ferroviários de menor movimento se 

tornassem deficitários e fossem extintos (...). (ANDRADE, 

1989: 111)  

 
O Brasil ocupa uma situação distinta no mundo, é o único país de escalas continentais, 

cujo transporte rodoviário se constitui o mais importante e supera em números a soma de 

todos os outros. Especialistas em todo o mundo recomendam o transporte rodoviário para 

distâncias de até 300 km, passando disso deixa de ser viável economicamente. Somos um 

fenômeno a parte, visto que as rodovias têm grande responsabilidade no transporte de 

mercadorias e na circulação de pessoas no país. No entanto, o Centro-Oeste permaneceu por 
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um “longo espaço de tempo, como região isolada, habitada, apenas por silvícolas” 

(DNER/MT, 1996).  

Nossa “ocupação territorial originou-se do ciclo do ouro, (...) que fez nascer a 

sociedade de natureza agropastoril e extrativista no oeste brasileiro, esta voltada, a princípio, 

para a exploração mineral, com o aproveitamento do trabalho escravo, sendo que, nas suas 

penetrações, as monções bandeirantes se utilizavam, preferencialmente, das vias de acesso 

navegáveis” (DNER/MT, 1996). As rodovias custaram a chegar e por muito tempo ainda, a 

rede fluvial permaneceu como a principal forma de chegar a determinados pontos da macro-

região Centro-Oeste, sobretudo nos locais de Mato Grosso onde os trilhos da estrada de ferro 

não chegaram. 

Importante contribuição para a construção das futuras rodovias foi dada por Marechal 

Rondon, em fins do século XIX e início do século XX. Seu pioneirismo também estendeu as 

linhas telegráficas, com traçados bem elaborados, “levando, de fato, através das trilhas abertas 

por entre a selva virgem, os primeiros sinais de desenvolvimento aos mais longínquos 

vilarejos e povoados (...) aos mais recônditos e antes inatingíveis rincões” (DNER/MT, 1996) 

da região. O feito de Rondon é um marco na Comunicação do Centro-Oeste, cuja participação 

dos nativos também foi importante: 

Na construção da linha Cuiabá-Corumbá tinha ele 
chegado ao Pantanal do rio São Lourenço e do rio Itiquira. 

Os trabalhos tornavam-se cada vez mais difíceis por causa 

das doenças e das deserções dos militares. Rondon lembrou-
se, então de seus Bororos com os quais tinha feito amizade e 

aprendido um pouco da língua durante a construção da linha 

Cuiabá-Araguaia; muitas vezes atacada pelos Bororos 
quando Gomes Carneiro era o responsável. Mandou chamá-

los e forma em sua ajuda dois grupos: um chefiado pelo pajé 

Baruréu da aldeia Okóge E-iáo formado por 120 pessoas; 

outro, chefiado pelo cacique Oarine Aribo Ekureu 
(Andorinha Amarela), com 150 índios da aldeia Kejári. 

(BORDIGNON, 1986: 29)  
 

Tais caminhos abertos por Rondon e os índios serviram anos depois de “base e padrão 

orientativo, no lançamento de várias e importantes diretrizes de muitas das atuais rodovias 

municipais, estaduais e federais” (DNER/MT, 1996). Com o aumento da frota de veículos 

automotores, no início do século XX, as autoridades começaram a perceber a necessidade de 

melhorar a infraestrutura para fora das grandes cidades. O primeiro presidente a transformar 

esta necessidade em realidade foi o autor da célebre frase: “governar é abrir estradas” – 

Washington Luís. Em 1927, o presidente cria a CERF (Comissão de Estrada de Rodagem 
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Federal) e em 1928 inaugura as primeiras rodovias pavimentadas do país: Rio-Petrópolis e 

Rio-São Paulo. 

Na década de 30, Getúlio Vargas extingue a CERF e cria, em 1934, o Plano Geral de 

Viação Nacional buscando criar infraestruturas para o desenvolvimento do país. Em 1937, 

funda o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). No Centro-Oeste, até a 

década de 40, as estradas eram muito rudimentares e construídas “quase que manualmente, 

aproveitando as antigas trilhas boiadeiras” (DNER/MT, 1996).  

Em 1944, a macro-região vai ter o seu primeiro plano de desenvolvimento rodoviário, 

o projeto “A marcha para o Oeste”, gerido pela Fundação Brasil Central (FBC), traz os 

primeiros recursos para as rodovias do Centro-Oeste, com construção de pontes e pistas de 

pouso para bases militares. A FBC, anos depois transformada em SUDECO 

(Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), além de abrir estradas, buscava 

levar saúde e educação para o interior da região, demarcando e desenvolvendo o centro 

geográfico do Brasil. Outro ponto importante desse projeto, durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), foi o deslocamento de unidades militares para esta localidade. Os 

militares tiveram na época respeitável participação na abertura de rodovias: 

O sistema rodoviário da região, oriundo das 

carreteiras abertas na fase de expansão pastoril e dos 

caminhos franqueados em conseqüência da exploração 
ervateira, se é que se pode chamar de sistema a alguma coisa 

elaborada ao sabor das circunstâncias mais diversas, só 

encontrou uma base mais ou menos firme, (...) quando o 
exército tomou a si a melhoria, conservação, 

restabelecimento e construção de rodovias neste trecho do 

território nacional. (VILELA DA SILVA, 1996: 134). 

  
A Engenharia Militar foi de suma importância, “precisamente nas rodovias federais 

BR-070, BR-158, BR-174, BR-163 e BR-364” (DNER/MT, 1996), principalmente na área do 

Mato Grosso uno. Outro “ator” importante para a circulação de mercadorias e pessoas na 

região Centro-Oeste foi o caminhão: 

Impossível também esquecer o papel do caminhão 
na nova marcha para o Oeste. Não cabe discutir se a 

preferência dos transportes rodoviários é um „absurdo 

brasileiro‟. O que cabe é verificar a importância do 
caminhão na concorrência com as estradas de ferro como 

algo da nova técnica bandeirante, mais ágil, mais 

democratizador de distâncias e caminhos se assim se pode 

dizer. 
Repugna à estrada de ferro ir a regiões despovoadas, 

pelo dispêndio inútil que isso acarretaria. Os planos em tal 

sentido tinham que fracassar. As rodovias são, em grande 
parte, a solução pra tão grande problema; o caminhão irá 



 

 

98 

aonde o trem de ferro não vai; é o pioneiro. Nem é só no 

transporte de café dos centros de produção para os de 

consumo (principalmente o café procedente do Paraná e 
Minas) que o caminhão está vencendo a estrada de ferro 

(RICARDO, 1970: 633) 
 

O “pau de arara” foi igualmente fundamental na locomoção regional, “substituindo as 

grandes caminhadas a pé, dos retirantes” (RICARDO, 1970: 633) e chegando onde os trilhos 

não levavam. Talvez esteja aí o início da paixão nacional pelo transporte rodoviário, visto que 

o número de estradas existentes no país ainda na década de 20, quando Washington Luís 

inaugura as primeiras rodovias pavimentadas, é praticamente o mesmo de hoje. 

O Centro-Oeste – mesmo com os investimentos advindos do projeto “A marcha para o 

Oeste”, do presidente Vargas, e a ajuda militar na abertura de rodovias – até fins da década de 

50 e início dos anos 60, possuía estradas apenas em leito natural, com raras e curtas 

pavimentações próximas das capitais. O impulso para o desenvolvimento vem de fato após a 

transferência da Capital Federal para o Centro-Oeste: 

Por rodovias, umas já construídas e outras em 

construção, as diversas partes da região estão ligadas ou 

sendo, aos grandes centros consumidores, aos portos de 
embarque, e podemos afirmar, a tôdas cidades brasileiras e a 

algumas de países vizinhos. 

A construção de Brasília, a mais bela e moderna 
capital do Mundo, edificada na região Centro-Oeste, 

inaugurada no dia 21 de Abril de 1960, contribuiu para o 

rápido desenvolvimento da vasta região. (RONDON, 1970: 

25) 
 

Uma vez inaugurada a Capital da República no “deserto”, era preciso ligá-la ao 

restante do país, assim o extremo interior transforma-se em centro da nação.  

Em seguida veio a fase da abertura de grandes 
rodovias, como a Belém-Brasília, cortando os estado de 

Goiás, o atual de Tocantins e o leste do Pará, permitindo 

ligações deste eixo com o Maranhão, ao leste, e com o Mato 
Grosso ao oeste. A estrutura viária foi ampliada com a 

ligação da porção meridional de Mato Grosso a São Paulo e 

de São Paulo a Cuiabá, de onde foram abertas novas estradas 

que ligam a capital mato-grossense a Santarém, na foz do 
Tapajós, e a Porto Velho em Rondônia. Daí partem estradas 

que ligam Porto Velho ao Peru, atravessando o Acre, e Porto 

Velho a Manaus, e em seguida a Boa Vista e ao Caribe, já na 
Venezuela. Também está sendo construída a 

Transpantaneira, ligando Cuiabá a Corumbá, grande porto 

fluvial com forte intercâmbio com o Paraguai e a Bolívia. 

Corumbá é também ponto de penetração para o sul da 
Bolívia, especialmente para Santa Cruz de la Sierra. 

(ANDRADE, 2007: 285) 
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A nova política nacional inicia o desenvolvimento do Centro-Oeste e a lama asfáltica 

começa a ser derramada em seu solo virgem, ligando cidades e trazendo o progresso às 

populações até então isoladas no final da década de 60, como exemplifica RICARDO:  

A BR-364, hoje, permite fácil transporte de gêneros, 

gado, máquinas e material de construção. Enormes áreas são 

aproveitadas, transformando-se em pastagens e plantações, 
surgem postos de óleo diesel e gasolina pontuando a estrada 

de restaurantes e motéis. Crescem com rapidez vilas como 

Jangada (há cinco anos era apenas um pôsto de gasolina) e 
Rosário, com o impulso recebido torna-se a cidade mais 

importante no Norte de Mato Grosso, com rêde elétrica, 

ginásio, escola normal, hospital e uma agência do Banco do 
Brasil. (1970: 638) 

 

Passada a euforia da inauguração e os investimentos iniciais, a pavimentação da região 

é praticamente estancada. Uma meia dúzia de rodovias havia sido asfaltada, o que não era 

suficiente para suprir uma região de terras tão extensas, dessa forma, ainda era difícil a 

circulação e grande parte do território centro-oestino até então possuía ligações rudimentares, 

outras partes nem as possuíam. Apenas em 1971, já na ditadura militar, no governo do 

General Emílio Médici, o Centro-Oeste começa de fato a ser asfaltado. O “Decreto-Lei (1192 

de 8 de novembro de 1971) criou o Prodoeste, com a finalidade de tornar prioritária a 

construção de uma série de rodovias ao sul de Goiás e Mato Grosso, para facilitar o 

escoamento da produção agrícola” (ANDRADE, 2007: 253). 

Após o projeto comandado pela Fundação Brasil Central, na década de 40, esta era a 

primeira grande ação do Governo Federal específica para o Centro-Oeste brasileiro. O 

PRODOESTE (Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste) atendeu grande parte 

das necessidades econômicas dos estados, beneficiou toda a população e permitiu uma grande 

migração para o Centro-Oeste, como veremos no item Movimento migratório: a ocupação do 

extremo oeste brasileiro. 

O PRODOESTE veio, de fato, transformar as vias 
tidas como „espinha dorsal‟ de acesso à capital, de um 

sistema de transporte alicerçado em estradas pioneiras, sem 

condições de tráfego permanente, em um sistema de vias 

modernas, implantadas dentro do maior rigor técnico, 
abrindo as perspectivas de desenvolvimento e integração da 

Capital mato-grossense com Goiânia e Campo Grande, 

como também servindo de elo de ligação dos principais 
pólos de atração e integração da Amazônia Ocidental com o 

extremo - sul, sabendo-se da existência de acesso da capital 

mato-grossense a Rondônia, Acre (BR-364) e Santarém 
(BR-163), no Pará. 

Benefícios de toda sorte sobrevieram com o 

Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Era 
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o progresso acelerado que tomava conta de Mato Grosso 

(Sul e Norte), Rondônia e Acre.   

Importantes regiões iam sendo gradativamente 
incorporadas ao processo produtivo do País. Todavia, entre o 

período da efetiva conclusão das obras do PRODOESTE, até 

o início da década de 80, já vivendo o advento da crise 

energética, o DNER se amargura num quadro de profunda 
redução em suas receitas, com reflexos negativos para os 

Distritos Rodoviários. (DNER/MT, 1996).  
 

Em 2002, o DNER foi extinto, no mesmo ano o Governo Federal criou o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).  

No DNIT não há registro histórico da construção das rodovias, a bibliografia na área 

também é escassa, os dados foram levantados por meio da história oral de indivíduos que 

participaram da construção das mesmas. Em Goiás, dada a proximidade com o Distrito 

Federal, as principais Rodovias Federais foram construídas primeiro: BR-060 (1960-1975), 

BR-452 (1968-1972), BR-153 (1958-1960), e BR-364 (1874); (DNIT/GO, 2009). Mato 

Grosso é o estado do Centro-Oeste em que as rodovias chegaram mais tarde, além de ainda 

possuir estradas não pavimentadas: BR-163 (1970), BR-364 (1970), BR-174 (1984), BR-070 

(1984) e BR-158 (1984); (DNIT/MT, 2009). No Mato Grosso do Sul a ligação com São Paulo 

chega ao final da década de 60, para o interior a maior parte veio na década de 80: BR-163 

(1968-1973), BR-376 (1980), BR-463 (déc. 80), BR-262 (1992), e BR-158 (1970-1980); 

(DNIT/MS, 2009).  

Segundo o Plano Nacional de Viação (PNV), do Ministério dos Transportes, as 

Rodovias Federais Brasileiras são divididas em cinco categorias: Radiais, Longitudinais, 

Transversais, Diagonais e de Ligação. Toda Rodovia Federal é iniciada pela sigla BR, seguida 

por três números: o primeiro representa a categoria que ela pertence e os dois últimos 

representam a posição geográfica da rodovia. São elas:  

  

“1. RODOVIAS RADIAIS: São as rodovias que partem da 

Capital Federal em direção aos extremos do país. 

Nomenclatura: BR-0XX 

Primeiro Algarismo: 0 (zero)  

Algarismos Restantes: A numeração dessas rodovias pode variar 

de 05 a 95, segundo a razão numérica 05 e no sentido horário.  

2. RODOVIAS LONGITUDINAIS: São as rodovias que cortam 

o país na direção Norte-Sul. 

Nomenclatura: BR-1XX 
Primeiro Algarismo: 1 (um) 

Algarismos Restantes: A numeração varia de 00, no extremo leste 

do País, a 50, na Capital, e de 50 a 99, no extremo oeste. O número 

de uma rodovia longitudinal é obtido por interpolação entre 00 e 

50, se a rodovia estiver a leste de Brasília, e entre 50 e 99, se 
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estiver a oeste, em função da distância da rodovia ao meridiano da 

Capital Federal.  

 

3. RODOVIAS TRANSVERSAIS: São as rodovias que cortam o 

país na direção Leste-Oeste. 

Nomenclatura: BR-2XX 

Primeiro Algarismo: 2 (dois) 

Algarismos Restantes: A numeração varia de 00, no extremo norte 

do país, a 50, na Capital Federal, e de 50 a 99 no extremo sul. O 

número de uma rodovia transversal é obtido por interpolação, entre 

00 e 50, se a rodovia estiver ao norte da Capital, e entre 50 e 99, se 
estiver ao sul, em função da distância da rodovia ao paralelo de 

Brasília.  

 

4.RODOVIAS DIAGONAIS: Estas rodovias podem apresentar 

dois modos de orientação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste-

Sudoeste. 

Nomenclatura: BR-3XX 

Primeiro Algarismo: 3 (três) 

Algarismos Restantes: A numeração dessas rodovias obedece ao 

critério especificado abaixo:  

Diagonais orientadas na direção geral NO-SE: A numeração 
varia, segundo números pares, de 00, no extremo Nordeste do país, 

a 50, em Brasília, e de 50 a 98, no extremo Sudoeste. Obtém-se o 

número da rodovia mediante interpolação entre os limites 

consignados, em função da distância da rodovia a uma linha com a 

direção Noroeste-Sudeste, passando pela Capital Federal.  

Diagonais orientadas na direção geral NE-SO: A numeração 

varia, segundo números ímpares, de 01, no extremo Noroeste do 

país, a 51, em Brasília, e de 51 a 99, no extremo Sudeste.  

Obtém-se o número aproximado da rodovia mediante interpolação 

entre os limites consignados, em função da distância da rodovia a 

uma linha com a direção Nordeste-Sudoeste, passando pela Capital 
Federal.  

 

5. RODOVIAS DE LIGAÇÃO: Estas rodovias apresentam-se em 

qualquer direção, geralmente ligando rodovias federais, ou pelo 

menos uma rodovia federal a cidades ou pontos importantes ou 

ainda a nossas fronteiras internacionais. 

Nomenclatura: BR-4XX 

Primeiro Algarismo: 4 (quatro) 

Algarismos Restantes: A numeração dessas rodovias varia entre 00 

e 50, se a rodovia estiver ao norte do paralelo da Capital Federal, e 

entre 50 e 99, se estiver ao sul desta referência”. (DNIT, 2009)  

 

Atualmente a macro-região Centro-Oeste tem, contando com as que estão planejadas, 

em construção ou já concluídas, um total de 32 Rodovias Federais em seu território, sendo: 

oito Radiais; cinco Longitudinais; quatro Transversais; seis Diagonais; e nove de Ligação. 

Para analisar as dimensões das rodovias e suas condições foram usados como referência os 

mapas das Rodovias Federais fornecidos pelo DNIT e o Mapa Brasil 2009 da Editora Abril. 

As Rodovias Federais (planejadas, em construção ou concluídas) que cruzam ou são 

iniciadas no Centro-Oeste são: 
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Tabela 2 – Rodovias Federais Radiais com intersecção no Centro-Oeste 

Rodovias Localidades 
Extensão

(KM) 

BR-010 Brasília - Paranã - Carolina - Porto Franco - São Miguel do Guamã – Belém 1.954,1  

BR-020 Brasília - Posse - Barreiras - Picos – Fortaleza 2.038,5  

BR-030 Brasília - Montalvânia - Carinhanha - Brumado - Ubaitaba – Campinho 1.158,0 

BR-040 
Brasília - Três Marias - Belo Horizonte - Barbacena - Juiz de Fora - Três Rios 
- Rio de Janeiro 

1.139,3 

BR-050 
Brasília - Cristalina - Uberlândia - Uberaba - Ribeirão Preto - Campinas - São 

Paulo – Santos 
1.025,3 

BR-060 
Brasília - Anápolis - Goiânia - Rio Verde - Jataí - Campo Grande - Fronteira 

com o Paraguai 
1.329,3 

BR-070 Brasília - Jaraguá - Aragarças - Cuiabá - Cáceres - Fronteira com a Bolívia 1.317,7 

BR-080 Brasília - Uruaçu - Entroncamento com a BR-158/242 (Ribeirão Bonito) 623,8  
Fonte: DNIT, 2009 

 

Como as Rodovias Federais Radiais partem de Brasília, todas terão intersecção na 

região. Todavia, as que penetram o interior do Centro-Oeste são apenas as BR‟s 060, 070 e 

080. A BR-060 ainda possui um pequeno trecho que não foi concluído na divisa de Goiás e 

Mato Grosso do Sul, entre as cidades de Jataí/GO e Chapadão do Sul/MS. Ela cruza todo o 

estado de Goiás e de Mato Grosso do Sul, terminando na cidade de Bela Vista/MS, na 

fronteira com o Paraguai.  

Planejada para iniciar em Brasília, a BR-070 começa, de fato, em Itaguari/GO depois 

de Jaraguá, com um pequeno trecho dentro no Distrito Federal. A rodovia entra em Mato 

Grosso pela cidade de Barra do Garças, após passar um trecho de terra no estado de Goiás, 

cruza toda a região sul de Mato Grosso até Porto Limão/MT, na Fronteira com a Bolívia. 

Já a BR-080, possui apenas o trecho do Distrito Federal e a cidade goiana de Uruaçú, 

entroncando com a BR-153. O trecho previsto para entroncamento com as BR‟s 158 e 242 

ainda não foi feito. 

Até 2009, as três principais Rodovias Federais Radiais do Centro-Oeste ainda 

possuíam trechos planejados e não construídos e/ou em leito natural. 

 

Tabela 3 – Rodovias Federais Longitudinais com intersecção no Centro-Oeste 

Rodovias Localidades 
Extensão

(KM) 

BR-153 
Marabá - Araguaina - Gurupi - Ceres - Goiânia - Itumbiara - Prata - Frutal - 

São José do Rio Preto - Ourinhos - Irati - União da Vitória - Porto União - 

Erechim - Passo Fundo - Soledade - Cachoeira do Sul - Bagé – Aceguá 
3.566,3 

BR-154 
Itumbiara - Ituiutaba - Campina Verde - Nhandeara - Entroncamento com a 

BR-153 
470,3 

BR-158 
Altamira - São Félix do Araguaia - Xavantina - Aragarças - Jataí - Parnaíba - 
Três Lagoas - Panorama - Dracena - Presidente Venceslau - Porto Marcondes 

3.955,0 
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Rodovias Localidades 
Extensão

(KM) 

- Paranavaí - Campo Mourão - Laranjeiras do Sul - Campo Êre - Iraí - Cruz 

Alta - Santa Maria - Rosário do Sul - Santana do Livramento 

BR-163 

Tenente Portela - Itapiranga - São Miguel D‟Oeste - Barracão - Guaíra - 

Dourados - Rio Brilhante - Campo Grande - Rondonópolis - Cuiabá - 
Cachimbo - Santarém - Alenquer - Óbidos - Tiriós - Fronteira com o 

Suriname 

4,426,7 

BR-174 
Cáceres - Vilhena - Canumã - Manaus - Caracaraí - Boa Vista - Fronteira com 

a Venezuela  
2.798,4 

Fonte: DNIT, 2009 

 

Cinco Rodovias Federais Longitudinais passam pelo Centro-Oeste. A BR-153 cruza o 

estado de Goiás de norte a sul, é uma de suas principais rodovias, ligando-o ao Sudeste e Sul 

do país através de Minas Gerais, e à região Norte por Tocantins.  

A BR-154 parte do município goiano de Itumbiara, já na divisa com Minas Gerais, 

liga Goiás a algumas cidades daquele estado, encontrando com a BR-153; vários trechos estão 

apenas planejados.  

A BR-158 passa pelos três estados: entra em Mato Grosso por Vila Rica, na divisa 

com o Pará, cruza todo o leste do estado, chegando à Barra do Garças, onde adentra Goiás por 

Aragarças. Em Mato Grosso do Sul segue ligando Parnaíba a Três Lagoas, de lá ao Sudeste e 

Sul do Brasil. Grande parte desta rodovia está apenas projetada e outras em leito natural. 

Quando chega ao Mato Grosso está em leito natural, com um trecho em pavimentação, o 

asfalto chega de fato a partir de Alô Brasil e vai até a cidade goiana de Jataí, desta não possui 

ligação com Parnaíba/MS e para chegar à cidade de Três Lagoas há mais um trecho de terra. 

 A BR-163 é a principal ligação entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, corta os dois 

estados de norte a sul, ligando-os ao oeste do Paraná e Santa Catarina. No Centro-Oeste ela 

encontra-se toda pavimentada; poderia também ser uma importante ligação com a região 

Norte, mas quando chega ao Pará está em leito natural, este trecho é conhecido como Cuiabá-

Santarém. Entre Campo Grande e Cuiabá o trânsito é intenso, sobretudo de caminhões, as 

condições da rodovia são precárias, mesmo sendo a principal rota da região Norte ao Sudeste, 

todo o trecho é de pista simples. 

 A BR-174 é praticamente uma rodovia mato-grossense, liga o município de Cáceres a 

Vilhena/RO, deste ponto até Manaus ela está apenas no papel. 

 Com exceção das rodovias federais 153 e 163, as outras três rodovias longitudinais 

têm importância secundária na região, grandes trechos estão sem pavimentação e outros 

apenas planejados. 

 



 

 

104 

Tabela 4 – Rodovias Federais Transversais com intersecção no Centro-Oeste 

Rodovias Localidades 
Extensão 

(KM) 

BR-242 
São Roque - Seabra - Ibotirama - Barreiras - Paranã - São Félix do Araguaia - 
Vale do Xingu - Porto Artur (BR-163)  

2.295,5 

BR-251 
Ilhéus - Pontal - Buerarema - Camacan - Salinas - Montes Claros - Unaí - 

Brasília - Ceres - Xavantina – Cuiabá 
2.418,1 

BR-262 
Vitória - Realeza - Belo Horizonte - Araxá - Uberaba - Frutal - Icém - Três 

Lagoas - Campo Grande - Aquidauana - Porto Esperança – Corumbá 
2.295,4 

BR-267 
Leopoldina - Juiz de Fora - Caxambu - Poços de Caldas - Araraquara - Lins - 
Presidente Venceslau - Rio Brilhante - Porto Murtinho  

1.921,9 

Fonte: DNIT, 2009 

 

 

Pelo Centro-Oeste deveriam passar quatro Rodovias Federais Transversais, somente 

duas existem de fato. A BR-242 possui de forma apenas idealizada um trecho em território 

mato-grossense, que o ligaria ao estado a Tocantins, saindo de Sorriso e passando por Porto 

Arthur, Alô Brasil e São Félix do Araguaia. Poderia ser uma ligação de Mato Grosso ao 

Nordeste. A BR-251 também seria uma importante ligação de Cuiabá à Goiás, Brasília, Minas 

Gerais e finalmente ao Porto de Ilhéus. No Centro-Oeste a rodovia é apenas um projeto, há 

um trecho irrisório construído em Goiás e uma pequena ligação entre Brasília e Unaí/MG.  

 A BR-262 cruza todo o Mato Grosso do Sul, do leste na fronteira com a Bolívia, 

passando pela capital, ao oeste em Três Lagoas, trata-se de uma importante ligação do estado 

ao norte de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Em território sul-mato-grossense, ela 

percorre o mesmo caminho dos trilhos da antiga Ferrovia Novoeste.  

 No Centro-Oeste, a BR-267 corta apenas Mato Grosso do Sul. Passa por parte de Porto 

Murtinho, na fronteira com o Paraguai, e corta o estado até Bataguassu, na divisão com São 

Paulo. O trecho Nova Alvorada do Sul/ Bataguassu encontra com a BR-163 e é uma das 

principais vias de ligação da região com o Sudeste do país. 

As rodovias transversais demonstram mais uma vez a raiz histórica da formação do 

país antioeste, estas rodovias são exatamente as que ligam o Brasil de leste a oeste, do litoral 

ao interior. Com exceção do estado do Mato Grosso do Sul, as rodovias transversais estão 

apenas no papel. 

 

Tabela 5 – Rodovias Federais Diagonais com intersecção no Centro-Oeste 

Rodovias Localidades 
Extensão 

(KM) 

BR-352 Goiânia - Ipameri - Patos de Minas - Abaeté - Pitangui - Pará de Minas 816,5 

BR-354 
Cristalina - Patos de Minas - Formiga - Lavras - Cruzília - Caxambu - Vidinha - 

Engenheiro Passos 
852,7 
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Rodovias Localidades 
Extensão 

(KM) 

BR-359 Mineiros - Coxim – Corumbá 645,5 

BR-364 
Limeira - Matão - Frutal - Campina Verde - São Simão - Jataí - Rondonópolis - 

Cuiabá - Vilhena - Porto Velho - Abunã - Rio Branco - Sena Madureira - Feijó 

- Tarauacá - Cruzeiro do Sul - Mâncio Lima - Fronteira com o Peru 
4.141,50 

BR-365 
Montes Claros - Pirapora - Patos de Minas - Patrocínio - Uberlândia - Ituiutaba 

- São Simão 
878,7 

BR-376 
Dourados - Paranavaí - Maringá - Apucarana - Ponta Grossa - São Luiz do 
Purunã - Curitiba - Garuva (BR-101) 

958,3 

Fonte: DNIT, 2009 

 

Dentre as Rodovias Federais Diagonais do Centro-Oeste está a BR-352, que liga 

Goiânia ao estado de Minas Gerais, o trecho de Catalão/GO até a divisa ainda não está 

pavimentado. A BR-354 começaria na cidade goiana de Cristalina já na divisa com Minas 

Gerais, mas no Centro-Oeste ela está apenas idealizada. A BR-359 também está só no papel, 

ligaria Mineiros/GO a Corumbá/MS. A BR-364 é a maior rodovia Diagonal da região, entra 

no Centro-Oeste pelo sul de Goiás em São Simão, chegando até a divisa com Rondônia, este 

último trecho não está pavimentado. 

A BR-365 contém um trecho bem pequeno no Centro-Oeste, inicia em São Simão/GO, 

já na divisa com Minas Gerais. A BR-376 nasce em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e é 

pavimentada até Nova Andradina no mesmo estado, no planejamento consta uma ligação ao 

Paraná. Como visto, as rodovias diagonais, com exceção da BR-364, possuem pouca 

importância no Centro-Oeste, já que sua maior parte ainda não foi construída.  

 

Tabela 6 – Rodovias Federais de Ligação com intersecção o Centro-Oeste 

Rodovias Localidades 
Extensão 

(KM) 

BR-414 Porangatu - Niquelândia – Anápolis 441,7 

BR-419 Rio Verde de Mato Grosso - Aquidauana – Jardim 381,6 

BR-452 Rio Verde - Itumbiara - Tupaciguara - Uberlândia – Araxá 508,9 

BR-454 Porto Esperança - Forte Coimbra (Fronteira com a Bolívia) 71,0 

BR-457 Cristalina – Goiânia 229,0 

BR-463 Dourados - Ponta Porã 112,5 

BR-479 Januária - Arinos – Brasília 433,2 

BR-483 Itumbiara – Parnaíba 330,3 

BR-490 Campo Alegre (BR-050) - Ipameri - Caldas Novas – Morrinhos (BR-153) 181,0 
Fonte: DNIT, 2009 
 

 A Rodovia Federal de Ligação 454 está somente planejada; as federais 414, 452, 463 

e 490 estão concluídas; as 479 e 483 não estão asfaltadas. A BR-419 possui 50% do trecho 
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construído, liga as cidades sul-mato-grossenses de Aquidauana e Jardim. A BR-457 está 

quase concluída, apenas o trecho final em Cristalina ainda não é pavimentado. 

Mesmo sendo o transporte mais utilizado no país, nossas rodovias não possuem 

condições satisfatórias, muitas são mal sinalizadas, sem acostamento, esburacadas, de trânsito 

intenso e sem a devida manutenção. No Centro-Oeste as pistas duplicadas praticamente 

inexistem, o trecho Goiânia Brasília será o primeiro da região. Em pleno século XXI não são 

raras as rodovias ainda por pavimentar. 

 

2.1.4 Aerovias: o transporte das capitais  

Os transportes aéreos tiveram grande 
desenvolvimento no pós-guerra. Inicialmente ofereciam 

pouca segurança, pequena capacidade de carga e preços 

elevados, sendo usados apenas por pessoas muito ricas e 
aventureiros; 

(....) em um país de grandes dimensões como o 

Brasil, de grandes áreas subpovoadas, o avião desempenha 
grande papel, mesmo quando abstraímos o trabalho feitos 

pelos aviões comerciais que fazem as linhas regulares. Em 

áreas menos povoadas têm uso generalizado os táxis aéreos, 

pequenos aviões de aluguel (...). (ANDRADE, 1989: 119) 
 

No Centro-Oeste a aviação inicia-se com grande contribuição das redes fluviais. 

Corumbá, hoje localizada no Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi uma das primeiras cidades 

do interior do país a ter serviços regulares, já “em 1930, uma ligação aérea Corumbá/Cuiabá 

foi estabelecida pela Empresa Sindicato Condor, antecessora da Empresa Serviços Aéreos 

Cruzeiro do Sul, operando com aviões Junkers monomotores flutuadores”. (INFRAERO, 

2009). Estes voos tinham como rota os rios Paraguai e Cuiabá e pousavam em suas águas.   

Essa linha aérea foi, inicialmente, subvencionada pelo 
governo estadual. Mais tarde, se transformou na etapa final 

da linha São Paulo/Três Lagoas/Campo 

Grande/Corumbá/Cuiabá, explorada pela mesma empresa, 
porém com aviões Junkers 52 trimotores de rodas, sendo a 

última etapa operada pelo pequeno hidroavião monomotor.  

 A ligação São Paulo/Corumbá era concluída em 6 a 

7 horas e, no dia seguinte, o hidroavião fazia o trecho 
Corumbá/Cuiabá, regressando no outro dia. Assim, o 

trimotor Junkers 52 era obrigado a aguardar por mais de dois 

dias em Corumbá, para então voltar a São Paulo. 
(INFRAERO, 2009) 

 A construção de pistas de pouso na região, em terra firme, surge em meados da década 

de 1930, o primeiro aeroporto localizou-se em Goiânia e atendeu a cidade das décadas de 30 a 

50.  
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A partir desta época, com o aeroporto já envolvido 

pelo crescimento da malha urbana, tornou-se necessário um 

novo sítio aeroportuário, com infraestrutura que atendesse às 
aeronaves mais modernas e à crescente demanda de 

passageiros e cargas. 

Este novo sítio, localizado na região nordeste da 

cidade, distante 8 km do Setor Central, foi disponibilizado 
oficialmente em 05/09/55, através do decreto Nº 37 851, de 

02/09/55. Era constituído de áreas pertencentes ao governo 

federal e de áreas provindas da doação feita pelo fazendeiro 
e médico Dr. Altamiro de Moura Pacheco, num total de 3 

967 365,04 m2 (4.000 km2).  

Com a construção da infraestrutura básica, 

constituída de uma pista de pouso em terra de 1500m por 
30m e uma modesta e improvisada estação de passageiros, 

as operações aéreas neste novo sítio tiveram início somente a 

partir de 17/06/56. (INFRAERO, 2009). 
 

Goiânia também foi a primeira cidade da região a possuir um aeroporto internacional, 

em 1958, com o crescimento e o desenvolvimento da aviação no Centro-Oeste, teve sua pista 

pavimentada. Em 1974, sua administração passa para a INFRAERO e novas melhorias são 

feitas, “o Ministério da Aeronáutica optou por uma tecnologia inovadora de reforço da 

pavimentação asfáltica, com camadas de asfalto pré-misturado a frio, que possibilitava sua 

execução sem interrupção das operações das aeronaves, além de proporcionar redução de 

custos e prazos da obra. Foi a primeira bem sucedida experiência com aquela nova tecnologia 

nos aeroportos brasileiros” (INFRAERO, 2009). Em 2000, o aeroporto passa por uma grande 

amplificação, o Terminal de Passageiros passa a contar com 6500m2. 

No Mato Grosso a construção do Aeródromo de Cuiabá foi iniciada em 1938, 

concluída no ano seguinte. O aeroporto localizava-se na atual Vila Militar da cidade. Em 

1956, foi inaugurado um novo aeroporto, desta vez na cidade de Várzea Grande. Em 1975, a 

“Infraero assumiu a administração do Aeroporto Marechal Rondon e deu início à execução de 

várias obras para atender as necessidades do complexo aeroportuário. A partir de 1996, o 

Aeroporto Marechal Rondon se tornou internacional” (INFRAERO, 2009). 

 Em Campo Grande, ainda como cidade do estado de Mato Grosso, o primeiro 

aeroporto surge em 1953, “cuja inauguração contou com a presença do então Presidente da 

República, o Exmo. Sr. GETÚLIO VARGAS, que a bordo de uma aeronave Constellation, da 

Panair do Brasil, pousou naquela pista, dando-a por inaugurada” (INFRAERO, 2009). 

(...) foi administrado pelo Ministério da Aeronáutica, 

através do Departamento de Aviação Civil, até 03 de 
fevereiro de 1975, passando, a partir dessa data, a ser 

administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, e desde então passou a receber 
grandes benefícios em obras, visando atender o ritmo 
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acelerado de crescimento da aviação comercial. 

(INFRAERO, 2009). 
 

O Aeroporto Internacional de Campo Grande abriga também a Base Aérea da cidade, 

devido à sua proximidade com as fronteiras brasileiras, serve de apoio para as operações 

militares. O último aeroporto a ser construído em capitais na região foi o de Brasília, criado 

antes mesmo da inauguração da nova capital federal. 

Brasília era apenas um projeto quando o presidente 
Juscelino Kubitschek pousou pela primeira vez no Planalto 

Central, no ano de 1956. Mas o aeroporto já existia e se 

chamava Vera Cruz. 
Construído em 1955 pelo então vice-governador de 

Goiás, Bernardo Sayão, a pedido do presidente da Comissão 

de Localização da Nova Capital Federal, Marechal José 

Pessoa, o aeroporto recebeu no dia 02 de outubro daquele 
ano a primeira comitiva para construção da nova capital.  

O Aeroporto de Vera Cruz localizava-se onde está 

situada, atualmente, a Estação Rodoferroviária de Brasília. 
Possuía uma pista de terra batida com 2,7 mil metros de 

comprimento e uma estação de passageiros improvisada em 

um barracão de pau-a-pique coberto com folhas de buriti. O 

nome Vera Cruz foi sugestão de José Pessoa, cuja 
expectativa era batizar com este mesmo nome a cidade de 

Brasília. (INFRAERO, 2009) 

 

A inauguração de um aeroporto definitivo foi em 1957, juntamente com as instalações 

da Base Aérea. Atualmente o Aeroporto Internacional de Brasília é um dos mais 

movimentados do país, terceiro em número de aeronaves e quarto em movimentação de 

passageiros do Brasil. “Por sua localização estratégica, é considerado “hub” da aviação civil, 

ou seja, ponto de conexão para destinos em todo o País. Com isso, a movimentação de pousos 

e decolagens é bastante intensa” (INFRAERO, 2009). É esperado para 2018 um movimento 

de 25 milhões de passageiros por ano.  

Nos gráficos abaixo temos a percentagem de movimentação de aeronaves e 

passageiros nos aeroportos das capitais do Centro-Oeste, todos são administrados pela 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO: 

    Gráfico 1 – Movimento de Passageiros    
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Grafico 2 – Movimento de Aeronaves 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da INFRAERO, 2008 

 

 A grande maioria dos voos da região, naturalmente, está concentrada no Distrito 

Federal, 75% dos passageiros e 55% das aeronaves. Os aeroportos de Goiânia e Cuiabá 

possuem circulações próximas, o Aeroporto Internacional Santa Genoveva de Goiânia, teve 

em 2008 uma movimentação de 3.622 aeronaves e 157.836 passageiros a mais que o 

Aeroporto Internacional Marechal Rondon de Cuiabá/Várzea Grande. O aeroporto da capital 

sul-mato-grossense, Campo Grande, é o de menor movimento entre as quatro capitais (Tabela 

6). 

 

Tabela 7 – Comparativo dos Aeroportos nas capitais do Centro-Oeste 

Aeroporto Companhias Nº Aeronaves (1)  Passageiros (2) 

Nº Empresas 

Brasília/DF 9 GOL 

Ocean Air 

Passaredo 

Sete 

TAM 

TAP 

Trip 

Varig 

Webjet 

141.477 10.443.393 

Goiania/GO 6 GOL 

Passaredo 

Sete 

TAM 

Total 

Trip 

46.564 1.554.000 

Cuiabá/MT 8 GOL 

Cruiser 

Ocean Air 

Passaredo 

TAM 

Total 

Trip 

Webjet 

42.942 1.396.164 

55% 
18% 

17% 

10% 

Brasília 

Goiânia 

Cuiabá 

C. Grande 
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Campo Grande/MS 5 Azul 

GOL 

Ocean Air 

TAM 

Trip 

25.075 835.034 

Fonte: Infraero (1) (2) Nº/Ano – Referentes a 2008 

 

Já no interior, a grande maioria dos aeroportos não possui infraestrutura para pousos 

de grandes aeronaves, os únicos administrados pela INFRAERO são os de Corumbá/MS e 

Ponta Porã/MS, sendo este último apenas de táxi aéreo. O Aeroporto de Bonito/MS é dirigido 

pela empresa DIX Empreendimentos, através de um convênio com o Governo do Estado, 

todos os demais possuem administração das respectivas prefeituras municipais. 

O interior do Centro-Oeste possui poucas rotas de ligação com os grandes centros do 

país, nenhuma companhia aérea de porte nacional pousa nestas cidades. Atualmente, três 

empresas operam nos municípios do interior da macro-região: Sete Linhas Aéreas, Cruiser 

Linhas Aéreas e Trip Linhas Aéreas.  

A Cruiser Linhas Aéreas cobre três cidades do norte de Mato Grosso e a capital do 

estado, às segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sábados. Segundo a empresa, alguns 

trechos deixaram de ser operados e outros ainda não iniciaram, como Lucas do Rio Verde e 

Sorriso, por falta de aeronaves. A Cruiser possui uma aeronave bimotor modelo 

Bandeirantes, com capacidade para apenas 15 passageiros. 

A Sete Linhas Aéreas atende cinco cidades do Centro-Oeste e outras dos estados do 

Pará, Maranhão e Tocantins. Na região, ela atende a ponte aérea Goiânia-Brasília, o 

município goiano de Minaçu e os mato-grossenses São Félix do Araguaia e Confresa, o 

primeiro na divisa com Tocantins e o segundo com o Pará. A Sete não conta com nenhuma 

rota diária e possui aeronaves bimotores modelo LET 410, com capacidade para até 19 

passageiros.   

Já a Trip Linhas Aéreas é a maior companhia aérea regional do Brasil, segundo a 

empresa, transportou em 2008, 1 milhão de passageiros, por 73 cidades nas cinco macro-

regiões do país, por meio de 26 aeronaves. É a única empresa no Centro-Oeste presente em 

todos os seus estados e no Distrito Federal, ligando 11 cidades da região.  Com aeronaves 

bimotores modelos ATR’s 72 e ATR’s 42, com capacidade para 68 e 46 passageiros, 

respectivamente, atendem as cidades goianas de Rio Verde e Goiânia, as mato-grossenses: 

Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta; as sul-mato-grossenses: Campo Grande, 

Dourados, Corumbá e Bonito; e no Distrito Federal, Brasília.  
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A Trip é que possui o maior número de destinos para os habitantes do interior centro-

oestino, no entanto, os voos são verdadeiras “vias sacras”, cheios de escalas e conexões. 

Saindo de Dourados, por exemplo, com destino a Ilhéus, são mais de 13 horas de voo (como 

de São Paulo a Dubai), seis escalas e uma conexão; já de Dourados para Araxá, são cinco 

escalas e uma conexão, passando por Cascavel, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte e Pato de 

Minas, com quase nove horas de viagem, quase o tempo do Rio de Janeiro a Paris. Outro 

problema é o clima, como os aeroportos não possuem boa infraestrutura, basta uma chuva ou 

um nevoeiro para o passageiro com destino a Dourados ir dormir em Cuiabá, chegando ao seu 

destino apenas 24 horas depois. Na tabela 7, vemos as empresas que operam no interior da 

macro-região. 

 

Tabela 8 – Aeroportos com linhas regulares no interior do Centro-Oeste 
 

Aeroporto Companhias 
(1) 

Avião 
(2) 

Atividade 
(3) 

Capital do 

Estado (4) 
Destinos (5) 

Nº Empresa  Km 
(6) 

R$ 

Confresa/MT 1 Sete LET 
410  

Seg./Qua./ 
Sex  

 

1.023 1.920,00 
(7) 

Brasília, Goiânia, 
Gurupi/TO, 
Minaçu/GO e São 
Félix do 
Araguaia/MT 

Sinop/MT 1 Trip  ATR 

72  

Diário 477 669,80 Alta Floresta, 
Belo Horizonte, 
Brasília, 

Campinas, Campo 
Grande, Cascavel, 
Cuiabá, Curitiba. 
Dourados, Foz do 
Iguaçu, Goiânia, 
Governador 
Valadares, 
Upatinga, Ji-

Paraná, Juiz de 
Fora, Londrina, 
Manaus, Maringá, 
Porto Alegre, 
Porto Seguro, 
Porto Velho, Rio 
de Janeiro, 
Rondonópolis, 

São João Del-Rei, 
São José do Rio 
Preto, São Paulo, 
Vilhena e Vitória 

Alta 

Floresta/MT 

1 Trip ATR 

72  

Diário 750 859,80 Sinop, Belo 
Horizonte, 
Brasília, 
Campinas, Campo 

Grande, Cascavel, 
Cuiabá, Curitiba. 
Dourados, Foz do 
Iguaçu, Goiânia, 
Governador 
Valadares, 
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Upatinga, Ji-

Paraná, Juiz de 
Fora, Londrina, 
Manaus, Maringá, 
Porto Alegre, 
Porto Seguro, 
Porto Velho, Rio 
de Janeiro, 
Rondonópolis, 

São João Del-Rei, 
São José do Rio 
Preto, São Paulo, 
Vilhena e Vitória 

Aripuanã/MT 1 Cruiser Bandei

rantes  

Seg./Qua./ 

Qui./Sáb 

1,251 1.358,00 Cuiabá, Juara e 
Juína 

Juara/MT 1 Cruiser Bandei

rantes  

Seg./Qua./ 

Qui./Sáb 

634 978,00 Cuiabá, Aripuanã 
e Juína 

Juína/MT 1 Cruiser Bandei

rantes 

Seg./Qua./ 

Qui./Sáb 

754 1.118,00 Cuiabá, Aripuanã 
e Juara 

São Félix do 

Araguaia/MT 

1 Sete LET 

410  

Seg. a Sex.  1.011 1.920,00 
(7) 

Brasília, Goiânia, 
Confresa/MT, 
Gurupi/TO e 
Minaçu/GO  

Rondonópolis/ 

MT 

1 Trip ATR  Seg. a Sex.   214 379,80 Alta Floresta, 

Campinas, 
Cuiabá, Curitiba, 
Humaitá, Ji-
Paraná, Lábrea, 
Manaus, Maringá, 
Porto Velho, 
Sinop e Vilhena 

Minaçu/GO 1 Sete LET 

410  

Seg. a Sex.   446 1.775,42 Brasília, Goiânia, 

Confresa/MT, 
Gurupi/TO, 
Redenção/PA e 
São Félix do 
Araguaia/MT 

Rio Verde/GO 1 Trip ATR 

42  

Seg. a Sex.   232 309,80 Belo Horizonte, 
Goiânia, 

Governador 
Valadares, 
Ipatinga, Montes 
Claros, Ribeirão 
Preto, Rio de 
Janeiro, São José 
dos Campos e 
Uberlândia 

Bonito/MS 1 Trip ATR 
72  

Dom. e Qui. 258 319,00 Belo Horizonte, 
Cabo Frio, 
Campinas, Campo 
Grande, Curitiba, 
Goiânia, Rio de 
Janeiro, São José 
do Rio Preto e 
São José dos 

Campos 

Corumbá/MS 1 Trip ATR 

72  

Diário 427 499,00 Campinas, Campo 
Grande, Cascavel, 
Foz do Iguaçu, 
Londrina, Porto 
Alegre e Rio de 
Janeiro 

Dourados/MS 1 Trip ATR 
72  

Seg. a Sex.   228 269,80 Alta Floresta, 
Araxá, Belo 
Horizonte, 
Campinas, Campo 
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Grande, Cascavel, 

Cuiabá, Curitiba, 
Governador 
Valadares, Ilhéus, 
Ipatinga, Ji-
Paraná, Juiz de 
Fora, Lábrea, 
Londrina, Montes 
Claros, Pato de 

Minas, Porto 
Seguro, Rio de 
Janeiro, Salvador, 
São Paulo, Sinop, 
São João Del-Rei, 
Vilhena, Vitória e 
Vitória da 
Conquista 

(1) ANAC (2-5) Informações colhidas em 06/10/2009 nos sites/sac das empresas; os valores correspondem aos 

mais baixos encontrados para compra de uma passagem de ida e volta, com sete dias de antecedência para o 
embarque, sem taxas (6) Google Maps, são distâncias terrestres. (7) A empresa não tem rota para Cuiabá, o valor 

calculado tem como destino Brasília/DF 

 

Nenhuma cidade no interior do Centro-Oeste é atendida por mais de uma empresa, 

ficam condicionadas ao monopólio de uma única companhia, geralmente com altas taxas de 

serviço e baixa periodicidade; a maioria das cidades não possui voos diários, exceto 

Sinop/MT, Alta Floresta/MT e Corumbá/MS, que possuem rotas diárias para as respectivas 

capitais. 

Os valores médios das passagens das cidades do interior para suas capitais são 

equiparados aos de viagens internacionais, na semana da pesquisa, companhias aéreas 

internacionais anunciavam passagens a partir de São Paulo e/ou Rio de Janeiro pelos 

seguintes valores: Barcelona US$ 669,00 e Londres US$ 948,00 pela IBERIA; Buenos Aires 

US$189,00 e Santiago US$ 349, voando Aerolines Argentinas; e Orlando US$ 680,00 e Nova 

York UU$ 798, pela Delta Air Lines; enquanto que de Minaçu à capital, Goiânia, por 

exemplo, custava no mesmo período, a quantia de R$ 1.775,42, sem as taxas, pela Sete Linhas 

Aéreas – as cidades ficam a menos de 450 km de distância. 

Em uma região com vastas distâncias, na qual o transporte aéreo desempenharia um 

importante papel, nota-se que seu acesso é uma realidade quase que exclusiva das capitais 

Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia; inexistente em cidades importantes do interior e 

inacessível para grande parte da população. No século XXI, viajar de avião no interior do 

Centro-Oeste ainda é uma possibilidade apenas para “pessoas muito ricas”, assim como 

observava ANDRADE (1989: 119) no início do século passado. 

 

 

 



 

 

114 

2.2  Movimento migratório: a ocupação do oeste brasileiro  

2.2.1 Marchas para o centro geográfico do país antes de Brasília 

A ocupação do centro do Brasil pelo “homem branco” pode ser contada em dois 

períodos: o primeiro compreende mais de 400 anos – da colônia a meados do século XX. E o 

segundo, pouco mais de meio século – “pós-Brasília”. 

Até o início da construção da nova capital do país, em meados dos anos 50, o oeste 

brasileiro vivia “a despeito da decadência e mesmo relativo despovoamento” 

(RICARDO,1970: 102). São muitos os relatos da “antítese de civilização” na macro-região 

Centro-Oeste em seu primeiro período migratório: 

(...) a verdade é que até ao segundo decênio do século 
dezoito as terras de Mato Grosso e de Goiás (o Grande Oeste 

brasileiro) continuaram pertencendo só aos bichos e aos 

bugres – e apenas em raros momentos aos sertanistas ou aos 
missionários que trilhavam os campos limpos e os cerrados 

que chegavam às vêzes até a barranca dos rios. (BRUNO, 

1967: 23)  
 

 O Oeste selvagem inicia seu povoamento “pela mineração, com núcleos de ouro em 

Goiás Velho e em Cuiabá, acentuando-se com a pecuária extensiva e com a cultura de 

mantimentos, assim como a extração da erva-mate, produto de grande demanda na Argentina, 

Paraguai e Uruguai.” (ANDRADE, 2007: 286). Estes últimos, pecuária e agricultura, trarão 

emigrantes apenas anos depois. Antes disso, ainda no auge período da mineração, a Coroa 

portuguesa mostrava preocupação com o despovoamento deste vasto território: 

(...) as cartas Regias de 12 de Maio de 1798, 

expedidas aos Capitães Generaes do Pará e Matto-Grosso, 
mandarão pôr em execução um plano de navegação 

concebido e apresentado pelo primeiro dos ditos Capitães 

Generaes, D. Francisco de Souza Coutinho, cujas 
disposições cardeaes erão as seguintes: Povoar as Cachoeiras 

de modo que houvesse meios de effectuar-se os socorros de 

que precisassem as expedições que viessem de cima ou de 
baixo; estabelecer um serviço regular de Navegação, com 

embarcações convenientes, do Pará para as Cachoeiras; e 

outro da parte superior destas para Villa Bella. 

Infelizmente Matto-Grosso não tinha gente nem 
meios suficientes para cabalmente desempenhar a parte da 

tarefa que lhes incumbia o dito plano; e pelo que tocou ao 

Pará, não houve todo zelo que deveria haver na execução das 
ordenes de D. Francisco. (MELGAÇO, 1905: 9)  

 

No início do século XX, ainda são muitos os relatos de apreensão com a falta de 

habitantes na região, como o narrado pelo Barão de Melgaço, em 1905:  

Exceptuando o pobre e despovoado distrito de 
Matto-Grosso e de pequenos destacamentos militares na 
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estrada de Cuiabá para Goyaz, os vastos sertões desta 

Provincia comprehendidos na região das vertentes do 

Amazonas, têm por unicos habitantes tribus de Indios quasi 
todos selvagens. (MELGAÇO, 1905: 10) 

 

Durante este período, o povoamento só foi mais expressivo na região com a chegada 

das ferrovias, menos marcante que o provocado no interior paulista, mas permitiu o 

surgimento de novas cidades. 

 (...) se em Mato Grosso a via férrea não determinou 

a metamorfose operada na zona paulista, não deixou influir 
sôbre o povoamento e a transformação no interior das vilas e 

cidades ao longo da estrada (...) Para se ter uma idéia do 

impulso que se tomou, em um quarto de século, de 1914 a 
1940, a população dessas regiões, bastará observar que a 

população dos quatro municípios de Três Lagoas (15.378 

hab), Campo Grande (49.629), Aquidauana (20.949) e 
Miranda ascendeu, nesse período, a mais de cem mil 

habitantes ou mais do quíntuplo da população estimada antes 

da construção da estrada de ferro. (AZEVEDO, 1958: 83) 
 

No sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, a agropecuária já tocada pelos 

emigrantes do Rio Grande do Sul e do Paraguai, foi impulsionada com a estrada de ferro, que 

aproximaram estas terras ao estado de São Paulo e trouxeram a elas mais habitantes, como os 

japoneses. Nos anos 20, o sul de Mato Grosso já abrigava mais da metade da população do 

estado. O surgimento de suas principais cidades data deste período, com destaque a Campo 

Grande, que já nesta época chama atenção por sua arquitetura moderna e largas avenidas.  

Com a chegada dos trilhos em Goiás o “adensamento e a expansão da população nas 

áreas meridionais goianas (sudeste, sul e sudoeste) se traduziu na formação de vários novos 

povoados, de 1888 a 1930.” (RICARDO, 1970: 102).  

A ferrovia, ao mesmo passo em que possibilitou um rápido desenvolvimento e a 

criação de muitas cidades, acarretou na decadência de outras, durante este período, pequenos 

centros urbanos, distantes da linha férrea, entraram em crise com a migração da sua população 

para aglomerações com estações. 

Por muitos anos na Noroeste, que soava como uma 
palavra mágica ou um convite para à aventura e à riqueza, 

nas terras esquecidas, o povoamento obedeceu às impulsões 

do trilho e as correntes migratórias se desenvolviam, em 
suas deslocações, na direção do leito das estradas 

(AZEVEDO, 1958: 80).  
 

O Centro-Oeste da década de 30, mesmo com o contingente recebido após a chegada 

das ferrovias, não aumentou muito em relação à época colonial, como observa RICARDO 

(1970: 610): “a paisagem social e humana se reproduz em plano cultural diverso, mas é a 
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mesma do século XVIII”. Os aventureiros que rumavam para esta região do país, nas 

primeiras décadas do século XX, ainda “retomam a trilha dos pioneiros e vão, com os mesmos 

riscos que outrora, completar-lhes a penetração geográfica e sertaneja” (ibid.: 610).  

Após as ferrovias, outra via de comunicação que fomentou a migração para a região 

foi às rodovias, já no período pré Brasília. Assim como as linhas férreas, proporcionou o 

surgimento e o crescimento dos povoados e das cidades à sua margem.  

A chamada „trilha de Rondon‟ se transformou na 

BR-364, que representa 1.521 km de estrada ligando Pôrto 
Velho a Cuiabá; só assim foi possível a união da Amazônia 

Ocidental ao Centro e ao Sul do país, assegurando não só o 

rápido desenvolvimento do Território de Rondônia, senão 
também a fundação de novas cidades e vilas, onde a 

população aumenta sempre, desbordando pra novas regiões 

até então desertas que logo mais serão novas povoações. 
(RICARDO, 1970: 636) 

 

Este primeiro período migratório, iniciado com os bandeirantes e marcado pela 

mineração, recebe movimentos do sul e do nordeste do país, para trabalharem nas fazendas no 

centro-leste de Mato Grosso e centro-sul de Goiás. Os espanhóis vêm pela Bolívia e pelo 

Paraguai, e somados aos negros vindos na época da escravidão, começam a formar a 

miscigenação centro-oestina. Entretanto, o aparente crescimento demográfico do Centro-

Oeste durante este período, não é capaz de transformar significativamente os cenários 

regionais na primeira metade do século XX. A região ainda é aferida pela baixa densidade 

demográfica, imensas áreas despovoadas, dificuldades de acesso e restritos recursos.  

 

2.2.2 Vamos para o Oeste: a construção da capital no interior 

A decisão política de transferir a capital da República 
para Brasília, na segunda metade do século XX, continha no 

seu bojo uma dupla intenção. Fomentar o crescimento 

demográfico regional, através da transferência de 
contingentes populacionais excessivamente concentrados na 

faixa litorânea. Dinamizar economicamente o coração 

geográfico do Brasil, dando-lhe vitalidade sociocultural. 
(MARQUES DE MELO, 2001: 15) 

 

Como discutido no primeiro capítulo, a construção de Brasília possui uma importância 

histórica na integração e no desenvolvimento do interior do país.  “Tratando-se de uma região 

central e com dificuldades de ligação com o mar” (ANDRADE, 2007: 285), que logra um 

desenvolvimento significativo somente após ser transformada também em centro político. 

Goiás Velho e Cuiabá continuaram por muitos anos 

como centros estagnados, mas hoje voltam a se desenvolver, 
a primeira em função do turismo, graças a sua proximidade 
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de Brasília, e a segunda como ponto de apoio para a 

ocupação da Amazônia Meridional. Com a implantação de 

grandes rodovias, Cuiabá tornou-se um centro de onde 
partem estradas para São Paulo, Porto Velho e Santarém, 

sendo deste modo, um posto avançado para a penetração na 

Amazônia. (ANDRADE, 2007: 83) 
 

A marcha para o extremo oeste, iniciada pelos bandeirantes, é completada após a 

construção da nova Capital Federal, “registre-se também a vinda de candangos pra Brasília, 

que é agora o ponto principal de irradiação bandeirante pra Oeste” (RICARDO, 1970: 

xxxviii). 

O Centro-Oeste assiste, pela primeira vez em sua história, as suas imensas áreas 

despovoadas receberem um grande contingente humano e financeiro, com investimentos em 

infraestrutura e movimentos migratórios sem precedentes. De 1872, quando é feito o primeiro 

recenseamento no Brasil, até 2010, a população da região cresceu mais de 60 vezes. Dez 

milhões de pessoas migraram apenas na segunda metade do século XX. 

A chegada da capital no interior, acrescida da desconcentração industrial dos centros 

hegemônicos ocorrida nas últimas décadas, tem mudado consideravelmente os cenários do 

Brasil Central. A região viu seus 1.736.965 habitantes nos anos 50, saltar para os quase 14 

milhões atuais. Para abrigar tantos novos moradores, o número de cidades também teve um 

aumento considerável: de 80 em 1940, para 466 em 2007. O crescimento foi acima da média 

nacional, de acordo com o IBGE, no mesmo período as cidades se multiplicaram 3,5 vezes no 

Brasil, 2,6 no Sudeste e 5,8 no Centro-Oeste.  

Tabela 9 - População e ocupação do Centro-Oeste 

 Habitantes Hab/km² 

1. Goiás 5.926.300 16,6 
2. Mato Grosso 3.001.692 3,1 
3. Distrito Federal 2.606.885 423,2 
4. Mato Grosso do Sul 2.360.498 6,3 
Centro-Oeste 13.895.375 8,23 
Fonte: IBGE (2009); Hab/km² = Densidade Demográfica em 2007 

 

O aumento populacional da região não se deu apenas pelas migrações, mas também 

pela melhoria da qualidade de vida proporcionada pelo desenvolvimento, o chamado 

crescimento vegetativo (resultado da diferença entre o número de nascidos e mortos): 

Até a década de 1940, o crescimento vegetativo era 

praticamente o único responsável pelo aumento da 
população regional. Nessa época, ele era relativamente 

baixo, pois as altas taxas de mortalidade compensavam as 

também altas taxas de natalidade. Desde a década de 1950 

até os anos 70, o crescimento vegetativo aumentou de forma 
significativa, pois as taxas de mortalidade reduziram 
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rapidamente, como conseqüência da melhoria das condições 

médicas e sanitárias da região. (MAGNOLI, 1996: 36)  
 

No Brasil do século XIX, o Centro-Oeste registra o segundo maior saldo migratório do 

país, atrás apenas do Sudeste. Os dados do IBGE apontam que somente no ano 2000 foram 

mais de 200 mil novos habitantes.  

A região continua em intenso processo de urbanização e crescimento econômico, 

chegando a ter no final da primeira década deste século uma cidade com mais de dois milhões 

e meio de habitantes (Brasília/DF); outra com mais de um milhão (Goiânia/GO); três com 

mais de meio milhão (Campo Grande/MS, Cuiabá/MT e Aparecida de Goiânia/GO); uma com 

mais de 300 mil; quatro com aproximadamente 200 mil; cinco entre 100 e 160 mil e doze de 

75 a 100 mil habitantes. Segundo o IBGE (2009), o Centro-Oeste possui atualmente 466 

municípios. Goiás abriga mais da metade deles (246); Mato Grosso comporta 141; Mato 

Grosso do Sul 78; e o Distrito Federal com Brasília. Goiás também é o estado com o maior 

número de cidades com mais de 100 mil habitantes na região, num total de oito municípios, 

contra quatro de Mato Grosso e apenas dois em Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 10 - Municípios mais populosos do Centro-Oeste 
1. Brasília/DF  2.606.885 15. Trindade/GO  104.979 
2. Goiânia/GO  1.281.975 16. Corumbá/MS  99.467 
3. Campo Grande/MS  755.107 17. Formosa/GO  96.284 
4. Cuiabá/MT  550.562 18. Itumbiara/GO  92.832 
5. Aparecida de Goiânia/GO  510.770 19. Três Lagoas/MS  89.493 
6. Anápolis/GO  335.960 20. Novo Gama/GO  88.834 
7. Várzea Grande/MT  240.038 21. Cáceres/MT  87.261 
8. Luziânia/GO  210.064 22. Jataí/GO  86.447 
9. Dourados/MS  189.762 23. Tangará da Serra/MT  81.960 
10. Rondonópolis/MT  181.902 24. Catalão/GO  81.109 
11. Rio Verde/GO  163.021 25. Planaltina/GO  79.651 
12. Águas Lindas de 
Goiás/GO  

143.179 26. Senador Canedo  77.511 

13. Valparaíso de Goiás/GO  123.444 27. Ponta Porã/MS  75.941 
14. Sinop/MT   114.051   
Fonte: IBGE (Estimativa 2009) 

 

Hoje temos um Centro-Oeste “urbano,” muito distinto do primeiro período de 

migração, antes da construção de Brasília. Porém, ainda não o suficiente para a segunda maior 

região brasileira deixar de ser a de menor população. Com exceção do Distrito Federal, que 

ostenta a maior densidade demográfica do país, as outras Unidades Federativas estão abaixo 

da média nacional, com destaque ao estado de Mato Grosso, onde a ocupação é maior apenas 

que a dos estados do Amazonas e Roraima. O Sudeste é a macro-região com o maior número 
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de habitantes por km²: 85, 243; seguido do Sul: 46, 380 e do Nordeste: 33, 157. O Centro-

Oeste (8, 232 hab./km²) é apenas mais ocupado que o Norte: 3,79 (IBGE: 2009). Como esta 

última macro-região ocupa quase a metade do território nacional, faz com que a densidade 

demográfica brasileira seja de apenas 21, 608 hab./km².  

 

2.3 Perspectivas para o Centro-Oeste: oportunidades e ameaças 

É possível prever o futuro cenário da macro-região? Para o Ministério da Integração 

Nacional, sim. Em 2006, o Ministério publicou um detalhado estudo sobre as perspectivas 

sociais, ambientais, econômicas e políticas da região Centro-Oeste:  

Este documento apresenta o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (2007-2020), que deve 

orientar e organizar as iniciativas e ações dos governos e da 

sociedade, e preparar a região para os desafios do futuro. 
Neste sentido, o plano constitui referencial para negociação 

e implementação articulada de projetos de desenvolvimento, 

que envolve o governo federal, por meio de seus órgãos, 
ministérios, governos estaduais e diversos segmentos da 

sociedade centro-oestina. A elaboração do Plano foi uma 

iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento do Centro-

Oeste - SCO, do Ministério de Integração Nacional, mas não 
deve ser concebido como um plano do governo federal. 

Deve constituir,de fato, referencial para a sociedade 

regional, seus atores sociais e agentes públicos. Por outro 
lado, como uma perspectiva de longo prazo, o Plano (2007-

2020) não pode ser confundido com o plano do governo 

atual, devendo compor a base estratégica para futuros 

governos brasileiros e seus parceiros nos Estados da Região. 
(Ministério da Integração Nacional, 2006: 3). 

 

Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste para o período de 

2007-2020, “a análise dos processos em maturação internamente no Centro-Oeste permitiu 

identificar nove condicionantes relevantes que antecipam os futuros alternativos da Região, 

influenciados, evidentemente, pelos processos exógenos.” (2006: 91-98):  

• Política ambiental dos Estados 

• Investimento em infraestrutura e logística na Região 

• Diversificação e adensamento das cadeias produtivas 

• Expansão e esgotamento da fronteira agrícola 

• Conflitos fundiários 

• Inovação e desenvolvimento tecnológico 

• Pressões antrópicas e degradação ambiental 

• Formação e ampliação do mercado interno 
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• Desaceleração do crescimento demográfico e do fluxo migratório 

Estes fatores condicionantes ao futuro da região são encarados e estudados pelo 

Ministério da Integração Nacional como os “Problemas do Centro-Oeste”, divididos em 

“Potencialidades e Estrangulamentos” regionais. “As potencialidades expressam as 

características internas da Região, como um diferencial ou vantagem competitiva no contexto 

nacional e mundial que, devidamente, exploradas, constituem a base para o desenvolvimento 

regional” (2006: 124). Por sua vez, os pontos de estrangulamento são os entraves para o 

desenvolvimento.   

A região Centro-Oeste apresenta grandes oportunidades em recursos naturais, 

crescimento econômico, escolaridade populacional e de integração nacional e internacional. 

Em síntese, o relatório apresenta oito potencialidades principais: 

1. Recursos naturais abundantes e grande biodiversidade: Na região encontramos 

quatro grandes biomas: a Amazônia, maior floresta tropical do planeta, presente no norte do 

estado do Mato Grosso; a Mata Atlântica, a maior diversidade botânica do mundo; o Cerrado, 

a segunda maior floresta brasileira e a maior da Região Centro-Oeste, presente em todos os 

seus estados e na capital do país; e o Pantanal, maior planície inundável da Terra, bioma 

exclusivo desta Região do país, está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, também nos países vizinhos Paraguai e Bolívia. “Entre as atividades que podem 

aproveitar os recursos naturais e a biodiversidade de forma sustentável, destacam-se: o 

turismo, a fruticultura tropical, os diversos produtos da natureza, a indústria de fármacos, 

cosméticos, essências e óleos” (124); 

2. Grande manancial de recursos hídricos: centro hidrográfico do continente sul-

americano, o Centro-Oeste é um “importante dispersor da rede hidrográfica brasileira, que 

reúne grandes extensões da bacia Amazônica, Tocantins e Platina, e destacam-se os rios 

Paraguai, Paraná e Paranaíba, e as bacias do Araguaia, Tocantins, e Xingu.” (125-126); 

3. Capacidade empreendedora e inovadora do empresariado regional: “o 

empresariado do Centro-Oeste foi formado por desbravadores, com pouco incentivo e suporte 

público, e com espírito empreendedor.” (126) 

4. Existência de uma base produtiva agropecuária moderna e competitiva: tornando 

“a região altamente competitiva no mercado internacional de grãos e carne"; responde por 

mais de 30% da produção de grãos e do rebanho bovino do país (127);  

5. Mercado interno em expansão: a população pequena e dispersa, “diminui a escala 

do mercado de bens e, principalmente, serviços. Entretanto, o crescimento do PIB e, portanto, 
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da renda regional, tende a gerar demandas de bens e serviços, especialmente nos centros 

urbanos regionais” (129);  

6. Nível de escolaridade da população: “Embora não se possa comemorar o nível de 

escolaridade da população centro-oestina, estimado em 6,1 anos para o ano 2000 sua posição 

é melhor que média nacional (5,9 anos no mesmo ano), e bem superior à de outras regiões, 

como Norte (5,1 anos) e Nordeste (4,5anos),” já o Distrito Federal apresenta significativos 9,2 

anos de média (130); 

7. Inovação tecnológica: “A agropecuária do Centro-Oeste, carro-chefe da economia 

regional, tem incorporado novas tecnologias, o que lhe assegura uma liderança na 

produtividade mundial no setor, (...) a região conta com importantes centros de excelência em 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico,” como a EMBRAPA e a Universidade de Brasília, 

além disso, sua “capacidade científica e tecnológica” é maior que a média nacional: detém 

529 pesquisadores por milhão de habitantes, contra 495,8 do país (130-131);  

8. Posição estratégica da Região no contexto sul-americano: a posição geográfica 

confere ao Centro-Oeste “um papel central na integração sul-americana,” possibilitando as 

articulações das regiões brasileiras e do “território nacional com parte da América do Sul 

através da Bolívia e do Paraguai,” além de representar uma “integração físico-territorial” do 

país com o oceano Pacífico (131). 

 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2006), os campos que ameaçam o 

desenvolvimento regional vêm da fragilidade econômica, das dificuldades logísticas e sociais, 

dos problemas ambientais, da mão de obra pouco qualificada e da falta de identidade regional: 

1. Vulnerabilidade da economia: como a base econômica regional está centrada em 

produtos primários, possui baixo valor agregado, acrescido de suas exportações pautadas em 

“commodities e, principalmente, em produtos agropecuários”, o que provoca uma grande 

dependência do mercado externo, a exemplo “dos preços internacionais de grãos e do 

algodão” (131-132); 

2. Limitado resultado social do dinamismo da economia: “o Centro-Oeste apresenta 

alto nível de pobreza, grande concentração de renda e deficiência na oferta de serviços 

sociais. Os baixos indicadores sociais são mais inaceitáveis diante do grande dinamismo da 

economia regional, demonstrando deficiência do modelo de crescimento” (132); 

3. Deficiências na qualificação da mão de obra: “a velocidade da expansão 

econômica do Centro-Oeste gera uma deficiência em mão de obra qualificada, principalmente 

quando são introduzidas inovações tecnológicas que pedem recursos humanos com formação 
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elevada”, a exemplo do turismo e dos setores industrial e de prestação de serviços, esta 

deficiência pode ser o grande impeditivo ao crescimento e “à manutenção ou aumento da 

competitividade” (132);  

4. Degradação dos ecossistemas regionais: o rápido desenvolvimento tem provocado 

um grande problema ambiental, “o desmatamento já atingiu cerca de 48,8% da área total do 

Centro-Oeste, e é de 57% a redução da cobertura vegetal nos cerrados, 38,8% da floresta 

tropical, e de 17% da cobertura florestal do Pantanal” (133); 

5. Desarticulação do sistema logístico e gargalos na infraestrutura econômica: “o 

Centro-Oeste é altamente competitivo „dentro da porteira‟, mas padece de grandes restrições 

logísticas para alcançar os mercados consumidores” (133-134). A dependência do transporte 

rodoviário, mais caro e em condições precárias e insuficientes, acrescida aos fracos sistemas 

de transporte hidroviário e ferroviário, diminui a competitividade regional frente a outros 

mercados; 

6. Limitado sentimento de identidade regional: a unidade natural e geográfica da 

região, oriunda de seus biomas não é representada politicamente entre as unidades federativas 

(134); 

7. Baixa diversificação produtiva e adensamento das cadeias produtivas: dependente 

principalmente do setor primário, a economia do Centro-Oeste “ainda é bastante limitada a 

diversificação produtiva e o adensamento das cadeias produtivas, (...) apenas três segmentos 

concentram quase 70% do setor industrial no Centro-Oeste, vale dizer, indústria de alimentos 

e bebidas (com 55% do total), minerais não metálicos (com 12%), e produtos de madeira 

(com apenas 2,5%)” (134); 

8. Crescimento da economia informal e da “economia da contravenção”: a região 

“apresenta um percentual significativo de atividades informais que reflete relações de trabalho 

precárias, (...) por outro lado, a posição geográfica do Centro-Oeste, com grande faixa de 

fronteira com os países andinos, parece ter levado a um crescimento das atividades ilegais na 

região” (134); 

9. Desigualdade socioeconômica intrarregional: “o crescimento e a modernização da 

economia regional, assim como a melhoria dos indicadores sociais do Centro-Oeste convive 

(em alguns aspectos, agrava) com desigualdades intrarregionais, resultado do dinamismo 

diferenciado no território regional” (136), as áreas mais pobres da região destacadas pelo 

Ministério são: oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, Pantanal, sudeste do Mato 

Grosso do Sul, nordeste do Mato Grosso e norte e nordeste de Goiás;  
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10. Desarticulação da rede de cidades: “a rede urbana do Centro-Oeste é 

extremamente frágil e segmentada com hierarquia de cidades pouco estruturadas, que 

apresentam forte polarização em Brasília e Goiânia. As cidades se expandem com muita 

velocidade e não criam laços fortes de articulação e complementaridade que formem uma rede 

hierarquizada de alta eficiência” (137) 

Os conflitos fundiários levantados pelo relatório também são apontados por 

ANDRADE (2007): “é uma região de grande disputa de terra entre latifundiários e posseiros, 

ao mesmo tempo em que existem lutas constantes de indígenas que vêm sendo desapropriados 

de suas terras comunitárias” (2007: 286). Este fator pode ser observado atualmente em Mato 

Grosso do Sul, com as tentativas de demarcações das terras indígenas, marcadas por conflitos 

entre estes e os produtores rurais.  

No entanto, ao contrário do que prevê o plano do Ministério da Integração quanto à 

desaceleração do crescimento demográfico e do fluxo migratório, decorrente de uma possível 

consolidação da estrutura produtiva e do menor número de filhos das famílias, ANDRADE 

aponta uma expectativa de contínuo crescimento da população:  

Assim, como o crescimento de produção expressivo e 

próxima ao Sul, ao Sudeste e ao Norte, a região tende a ter um 

contínuo aumento populacional e econômico, ocupando os espaços 

que ainda se encontram vazios. Há, porém, um perigo de ordem 

ecológica e étnica, o do desmatamento desenfreado da floresta e do 

cerrado, e a destruição da vida e da cultura indígena. (2007: 287) 
 

Já MAGNOLI (1996), vai apresentar a região pelo prisma de três perspectivas: Mato 

Grosso – no caminho da Amazônia; Mato Grosso do Sul – no caminho para São Paulo; e 

Goiás – no centro do Brasil (19-23). O autor destaca que a presença da Amazônia no estado 

do Mato Grosso, juntamente com a posição estratégica que ocupa sua capital, Cuiabá, 

principal ligação do sul com o Norte do país, nos levam a concluir que o estado possui uma 

ligação econômica e cultural maior com a região Norte que com o próprio Centro-Oeste. 

Por outro lado, Mato Grosso do Sul, por sua formação histórica, conserva uma ligação 

maior com as regiões Sudeste e Sul do país. No passado, foi exatamente a proximidade 

geográfica com São Paulo, Minas Gerais e Paraná que possibilitou a Mato Grosso do Sul 

desenvolver-se antes que Mato Grosso. Possivelmente a nomenclatura “São Paulo do Leste” 

estaria mais apropriada para esta unidade federativa. 

Por outro lado, o estado de Goiás, exatamente no centro geográfico do país, sem fazer 

fronteiras e sofrer qualquer influência dos países sul-americanos, pode ser o exemplo mais 

próspero do Centro-Oeste, ou do que venha a ser o Centro-Oeste no futuro. 
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As oportunidades e ameaças levantadas pelo Ministério da Integração Nacional e pelos 

autores MAGNOLI (1996) e ANDRADE (2007) para o Centro-Oeste sintetizam os principais 

pontos estudados até o momento nesta pesquisa. Eles refletem os processos e conflitos da 

formação do território e da população centro-oestina. Dentre os quais destacamos o 

sentimento e a existência da própria região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

Parte II 

 

 

 

 

 

 
GEOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO 

NO CENTRO DO BRASIL 

 (perspectiva sincrônica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No puede haber liberdad en una comunidad que 

carece de la infromación necesaria para detectar la mentira 

 Walter Lippman, 1920  
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CAPÍTULO III – OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO CENTRO-OESTE 

 

Neste capítulo, vamos recorrer as “vias de comunicação” estudadas anteriormente, 

para agora detectar os Meios de Comunicação que foram criados por essas estradas abertas 

pelos bandeirantes; visto que, conquistar o espaço territorial é também ampliar as formas de 

Comunicação Social, e abrir Vias de Comunicação é abrir o caminho para as Ciências da 

Comunicação. 

Enquanto os “meios de transportes” são privilegiados 
através de uma farta descrição das vias e dos instrumentos 

marítimos, fluviais e lacustres, territoriais ou aéreos, os 

“meios de comunicação” figuram brevemente, agrupados em 

duas categorias: a) “comunicações individuais ou de 
empresas” (telégrafo, telex, radio, satélite), “fazendo com que 

as pessoas se comuniquem  diretamente a grande distância” ; 

b) “meios de comunicação de ordem cultural”, responsáveis 
pela circulação das ideias e das notícias junto ao grande 

público – jornais, revistas, cinema, rádio, televisão, cinema, 

vídeo, internet etc. (MARQUES DE MELO, 2010: 94). 
 

Os “meios de comunicação de ordem cultural” são exatamente o foco deste capítulo, 

pretende-se conhecer o mercado, para então, nos próximos capítulos podermos estudar a 

academia e a investigação em Comunicação Social no Brasil Central.  

 

3.1 Grande Oeste: potencial de consumo midiático 

Partindo do princípio que “para se compreender um sistema de mídia” é necessário 

conhecer seus indicadores sócio-geográficos (FADUL, 2006: 25), para analisar a mídia no 

Centro-Oeste utilizaremos: PIB regional e per capita, IDH-M, número de municípios e de 

população, densidade demográfica, taxas de analfabetismo e IPC. Estes indicadores refletirão 

nos tipos e quantidade dos meios e, também nos seus estilos editoriais, visto que “o 

desenvolvimento de um sistema midiático regional (...) tem íntima relação com os indicadores 

demográficos e econômicos, isto é, qual o tamanho da população, onde ela se localiza e 

quanto tem para consumir (IPC)” (FADUL, 2006: 28). Por ora, apenas citando o caso do 

Jornalismo e da Publicidade, percebemos que a ocupação territorial e o nível intelectual da 

população estão intrínsecos ao número de jornais e revistas da região. Nos domicílios 

encontramos os aparelhos de televisão e rádio e a influência que estes exercem. Sob outro 

aspecto, o poder de compra da população está diretamente ligado ao desenvolvimento da 

publicidade regional. 
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3.1.1 Mercado nacional 

 O Brasil vive um momento ímpar em sua economia, marcado pelo significativo 

aumento do consumo. Chega ao final da primeira década do século XXI com uma população 

de 192.801.2 milhões, 58.563,0 milhões de domicílios e investimentos publicitários na ordem 

dos 24,7 bilhões de reais (2009), contra os 10,9 bilhões que foram investidos no ano 2000. 

Nosso país é o maior mercado da América Latina - único continente no qual a publicidade 

cresceu em 2009. No entanto, ainda há muito que se fazer neste âmbito, pois o Brasil ocupa a 

sétima posição mundial em investimentos em propaganda, atrás de Estados Unidos, Japão, 

Alemanha, China, Reino Unido e França, respectivamente. 

Este cenário favorável, a partir do ano de 2000, é chamado pelo Mídia Dados 2010 

como a “A década de ouro” da mídia nacional: “A multiplicação da riqueza do Brasil por 

quase três – e o correspondente crescimento do potencial de consumo de toda a população – e 

também do investimento publicitário mais do que bastariam para justificar o título de Década 

de Ouro para o período iniciado em 2000” (42-60).  

 Quando observamos a Tabela 11, notamos que o desenvolvimento vivido pelo Brasil 

nos últimos anos, mesmo tendo ocorrido em todas as regiões, não foi suficiente para 

minimizar profundas assimetrias no cenário nacional: as Regiões Norte e Centro-Oeste, 

mesmo representando 64,1% de todo o território do país, abrigam apenas 15,24% de seus 

habitantes e 14,33% dos domicílios. Fenômeno diretamente refletido nos sistemas midiáticos 

destas duas regiões. 

 

Tabela 11 - Estatística populacional e projeção de domicílios ocupados 

UF População Domicílios 

 Total % N % R Total % N % R 

Brasil 192.801,2 100 - 58.563,0 100 - 

Norte 15.482,6 8,00 - 4.061,6 6,93 - 

Nordeste 53.992,9 28,03 - 15.155,3 25,87 - 

Sudeste 81.460,5 42,25 - 25.892,8 44,21 - 

Sul 27.879,2 14,49 - 9.116,4 15,56 - 

Centro-Oeste 13.986,0 7,24 100 4.336,9 7,40 100 

MS 2.357,4 1,23 16,85 728,8 1,24 16,80 

MT 3.003,6 1,55 21,47 926,3 1,58 21.34 

GO 5.993,7 3,10 42,85 1.898,0 3.24 43.46 

DF 2.631,4 1,26 18,81 783,8 1,33 18.07 
Fonte: IBGE e Mídia Dados (2010: 89); % N = Porcentagem Nacional; % R = Porcentagem Regional 

 

 Quando considerado o Produto Interno Bruno nacional, as disparidades regionais são 

ainda maiores, as Regiões Sul e Sudeste detêm 73% de toda riqueza do país, deixando os 

outros 26,9% para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quanto à renda per capita, Sul, 
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Sudeste e Centro-Oeste possuem os maiores índices, todas acima de quinze mil reais, contra 

uma renda inferior a dez mil reais nas Regiões Norte e Nordeste. Apenas no indicador do 

IBGE “Rendimento Médio” que uma região periférica possui o maior índice, sustentado pelos 

números advindos do Distrito Federal, o Centro-Oeste ocupa a primeira posição. 

 

Tabela 12 - Produto Interno Bruto das Macro-regiões brasileiras 

 UF 2007 2009 

 PIB (R$ Bilhões) Renda per capita 

(R$) 

Rendimento 

Médio* 

(R$) 

Brasil 2.661.345 14.465 1.106 

Norte 133.578 9.135,00 921 

Nordeste 347.797 6.749,00 734 

Sudeste 1.501.185 19.277,00 1.255 

Sul 442.820 16.564,00 1.251 

RN Centro-Oeste 235.964 17.844,00 1.309 

8º Distrito Federal 99.946 40.696,08 2.239 

9º Goiás 65.210 11.547,68 1.087 

14º Mato Grosso 42.687 14.953,58 1.112 

17º Mato Grosso do Sul 28.121 12.411,18 1.149 
Fonte: IBGE e Mídia Dados (2010: 95); RN = Posição no Ranking Nacional; *“Rendimento médio mensal real 

de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas” 

 

3.1.2 Mercado centro-oestino  

Assim como ocorre no território nacional, a Região Centro-Oeste também possui 

profundos desequilíbrios. Os maiores estados da região, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

com 78,4% de seu território, acomodam apenas 38% da população e dos domicílios. Goiás e 

Distrito Federal abarcam 69,9% de todo o PIB do Centro-Oeste. 

O Distrito Federal exerce na macro-região o mesmo papel que o Sudeste possui no 

cenário nacional, possuí indicadores ímpares na região, detém 42,3% de todo o PIB regional e 

uma estratosférica renda per capita de R$ 40.696,08 – a maior do país. Em uma região com 

uma ocupação territorial irregular, Brasília se destaca com 423,2 hab./km², outro recorde 

brasileiro. 

Durante muito tempo os indicadores econômicos 
foram considerados como os mais importantes elementos para 

se compreender um sistema midiático. Hoje, entretanto, está 

claro que não basta ter esses indicadores, pois se eles podem 
explicar o desenvolvimento das empresas de mídia, eles não 

permitem compreender o consumo. As empresas midiáticas 

produzem jornais, revistas, programas de TV etc., mas é 

preciso, antes de tudo, compreender o perfil da população de 
cada região, isto é, seus perfis educacionais e sociais. 

(FADUL, 2006: 27) 
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Tabela 13 - Índice Potencial de Consumo e Índice de Desenvolvimento Humano 

 IDH-M (%) IPC (%) Analfabetismo 

Brasil 0,800 100,000 9,7 
Norte 0,764 5,708 10,6 
Nordeste 0,716 18,788 18,7 
Sudeste 0,817 51,413 5,7 
Sul 0,831 16,315 5,5 
Centro-Oeste 0,818 7,776 8,0 
Distrito Federal 0,874 1,876 3,4 
Goiás 0,800 3,172 8,6 
Mato Grosso 0,796 1,501 10,2 
Mato Grosso do Sul 0,802 1,228 8,7 
Fonte: Mídia Dados (2010: 97) e IBGE 

 

Os índices da Tabela 13 mostram o perfil educacional e social do Centro-Oeste dentro 

do cenário nacional e regional, mais uma vez o Distrito Federal está à frente dos outros 

estados da região, com dois recordes nacionais: a menor taxa de analfabetismo e o maior 

IDH-M do país. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam IDH-M abaixo das 

regiões Sul e Sudeste, com o maior índice de analfabetismo, chegando a 10,2% no estado do 

Mato Grosso. 

Além do Distrito Federal, o estado de Goiás apresenta características distintas aos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a maior população da região e o maior 

número de municípios acima dos 100 mil habitantes, especialistas indicam o estado como a 

“5ª economia nacional até 2020. Uma perspectiva otimista baseada nos avanços significativos 

da economia que, além de sai eminentemente do agrário, fortalece também sua 

industrialização” (ANUÁRIO DE MÍDIA, 2009: 35). 

Com uma população pequena, mesmo o alto poder aquisitivo, social e intelectual de 

algumas regiões, como Brasília, não faz do Centro-Oeste um grande ator no mercado 

comunicacional brasileiro. Quanto aos investimentos publicitários, segundo o Mídia Dados 

2010, a região recebe 8,5% das verbas destinadas às emissoras de televisão, 2,8% das de rádio 

e 7,3% dos investimentos em jornais (110).   

Em contrapartida, a indústria midiática na região tem alçado bons resultados nos 

últimos anos, sobretudo nos meios jornal e televisão, como veremos nos próximos itens. 

Outras duas mídias também merecem destaque, Cinema e Internet. As salas de cinema da 

região que exibem publicidade saltaram de 109 no ano 2000, para 201 em 2009. E a internet 

vive uma “ascensão irresistível: o Brasil e os brasileiros desenvolveram um intenso caso de 
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amor com a internet, tornando o país um dos maiores consumidores do meio.” (MÍDIA 

DADOS, 2010: 74). A penetração da Internet na Grande Brasília é a maior do mercado 

brasileiro, possuía 26% no ano 2000 e chegou a 59% em 2009. As outras regiões 

metropolitanas seguintes são: Curitiba com 52%, São Paulo 48%, Salvador 46% e Rio de 

Janeiro e Porto Alegre com 42% cada. Como exposto na Tabela 14, em números absolutos, a 

região possui um pequeno índice acima da média nacional na projeção de domicílios com 

computador e acesso a Internet. 

 

Tabela 14 - Projeção de domicílios com computador e domicílios com acesso à internet 

 Computador Com Acesso 

Brasil 34,7 27,4 
Norte 20,3 13,2 

Nordeste 18,5 13,4 
Sudeste 43,7 35,4 

Sul 42,6 32,8 
Centro-Oeste 35,7 28,2 

Distrito Federal 60,5 53,0 
Goiás 29,2 21,6 
Mato Grosso 30.5 23,3 
Mato Grosso do Sul 32,3 24,8 

Fonte: PNAD 2009 

 

No que tange a mensuração do tamanho da Indústria Midiática na Macro-região 

Centro-Oeste os números são conflitantes, o MÍDIA DADOS (2010) diz que a região conta 

com 4.934 empresas de comunicação e 346 agências de publicidade; já o portal DONOS DA 

MÍDIA (2010), apresenta 756 veículos de comunicação; e o ANUÁRIO DE MÍDIA (2009) 

informa que a região possui 240 agências de publicidade. Como vemos nas Tabelas 15, 16 2 

17. Nenhum órgão oficial traz este mapeamento. 

Os números do MÍDIA DADOS são maiores por apresentarem a relação de todas 

empresas do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e as agências certificadas pelo 

CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão), entidade regulamentadora das agências de 

publicidade. No entanto, não apresenta nominalmente quais são estas empresas e agências, 

como fazem os DONOS DA MÍDIA e o ANUÁRIO DE MÍDIA. 

 

Tabela 15 - A Indústria da Comunicação no Brasil 

 Empresas de 

comunicação 

segundo CNPJ 

Agências de 

publicidades 

segundo CENP 

Empresas % Empresas % 

Brasil 97.151 100 3.570 100 

Norte 1.918 2,0 166 4,6 
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Nordeste 9.254 9,5 409 11,5 

Sudeste 61.487 63,3 2034 57,0 

Sul 19.558 20,1 615 17,2 

Centro-Oeste 4.934 5,1 346 9,7 

Mato Grosso do Sul 890 0,9 - - 

Mato Grosso 917 0,9 - - 

Goiás 1.776 1,8 - - 

Distrito Federal 2.241 2,3 - - 
Fonte: Mídia Dados (2010: 106) 

 

 De acordo com o MÍDIA DADOS, o Centro-Oeste é sede de 5,1% das empresas 

brasileiras de comunicação, as regiões Sul e Sudeste hospedam 83,4% delas e 74,2% das 

agências de publicidade. Das 4.934 empresas centro-oestinas, 45,4% estão no Distrito Federal 

e 35% em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem 18% cada.  

Para os DONOS DA MÍDIA, Goiás e não Brasília é a UF com o maior número de 

veículos de comunicação do Centro-Oeste, seguido de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os 

dados nos levam a intuir que os números do MIDÍA DADOS, por pesquisarem as empresas 

de comunicação por CNPJ, também incluem em seus indicadores as assessorias e consultorias 

em Comunicação Social. Desta forma, o Distrito Federal, por abrigar as sedes dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário do país, bem como, os demais órgãos públicos e 

representações internacionais, possui um grande número de empresas de comunicação que 

não são veículos, mas consultorias. Considerando que o Distrito Federal é a menor unidade 

territorial da região, correspondendo a somente 0,36% do total, com apenas uma cidade, 

contra os 78 municípios de Mato Grosso do Sul, 141 de Mato Grosso e 246 de Goiás (IBGE: 

2009), é natural que tenha um número menor de emissoras de rádio, televisão e jornais, como 

afirma FADUL (2006) “a mídia está intimamente relacionada com as cidades, pode-se até 

mesmo dizer que ela é filha das cidades” (26). Contudo, chama a atenção nos dados dos 

DONOS DA MÍDIA o número de revistas e de empresas de TV por assinatura na modalidade 

TVA no Distrito Federal, como observamos na Tabela 16. 

Tabela 16 – Veículos do Centro-Oeste 

Veículo DF GO MS MT Centro-

Oeste 

Mídia Impressa Revista 10 5 1 1 17 

Jornal 8 19 17 13 57 

Rádios FM 26 90 46 48 210 

OC 6 3 - - 9 

OM 10 58 49 47 164 

OT 1 4 5 4 14 

Radcom 12 108 51 42 213 

Emissoras de TV 11 18 11 9 49 
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TV 

TV por 

assinatura 

MMDS 1 3 3 2 9 

TVC 1 4 2 3 10 

TVA 3 1 - - 4 

 Total 89 313 185 169 756 
Fonte: Donos da Mídia (2010); OC = Ondas Curtas; OM = Ondas Médias; OT = Ondas Tropicais; Radcom = 

Rádio Comunitárias. 

3.1.3 Agências de Publicidade do Centro-Oeste  

As Agências de Publicidade no Centro-Oeste estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento da economia na região e grande crescimento na segunda metade do século 

passado, “o período de 1950 foi de grande relevância econômica para o país e, 

consequentemente, para o setor publicitário que já possuía agências estabelecidas nas 

principais capitais brasileiras” (FISCHER, 2006: 90). No Centro-Oeste, a construção de 

Brasília também foi marco para o setor, possibilitou a expansão e a chegada de diversas 

agências na região. A propaganda intrínseca à economia é a primeira na área de comunicação 

a “descobrir” massivamente o Centro-Oeste, ela agrega anunciantes e acarreta no crescimento 

dos veículos de comunicação já existentes, bem como na criação de novos meios.  

Assim como ocorre com os indicadores econômicos e com os veículos de 

comunicação, as Regiões Sudeste e Sul também são palco da grande maioria das agências de 

publicidade do país, com 74,3% delas. O Centro-Oeste responde com 9,7%.  

Como visto anteriormente, o MÍDIA DADOS (2010) apresenta 346 agências de 

publicidade no Centro-Oeste e o ANUÁRIO DE MÍDIA (2009) 240, números divergentes e 

não representativos da quantidade real de agências da região. Como aponta FISCHER (2006), 

muitas agências optam por não filiarem-se a órgãos reguladores como o CENP, “as agências 

menores ficam à margem” destes processos (98), o que dificulta a mensuração destas 

empresas.  

O número de agências no Centro-Oeste tende a ser bem maior que os apresentados 

pelos dois anuários. Como exemplo, contextualizamos alguns dados de Mato Grosso do Sul. 

FISCHER relata que em 2006 havia 61 agências no estado, “apesar de haver 52 agências 

registradas no CENP, o número de agências em funcionamento no Estado do MS é superior a 

este” (98). Destas agências, aponta a autora, “51 estão em funcionamento na capital, seis na 

cidade de Dourados, uma em Nova Andradina, uma em Ponta Porã e duas em Três Lagoas”. 

No entanto, menos de um ano depois, foi fundado em Dourados o Sindicato das Agências de 

Propaganda da Grande Dourados – SINDAGÊNCIA, por 12 empresas do município. Apenas 

as empresas que formaram o Sindicato já são o dobro do levantado pela pesquisadora, sem 

contar que grande parte das agências da cidade não é filiada ao mesmo. Nesta lógica, nos dias 
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atuais, é provável que este número seja tranquilamente maior que 20, não há dados oficiais. 

Esta realidade também é vivida nas outras UF da região. 

A prática de não filiarem-se a órgãos do setor é explicada por FISCHER (2006) como 

conseqüência de dois fatores: 

(1) algumas destas agências objetivam crescimento e, 

por conseguinte, filiação em órgãos reguladores do setor para 

adquirirem legitimidade enquanto futuras participantes em 
processos licitatórios públicos no Estado, além do 

reconhecimento público mercadológico; 

(2) outras agências visam continuar atendendo 

pequenos clientes- comércio, serviços e, desta forma, não 
estabelecem como meta primeira concretizar sua filiação. (98) 

 

Tabela 17 - Agências de Publicidade do Centro-Oeste 

 C I T 

Distrito Federal 59 - 59 
Goiás 57 27 84 
Mato Grosso do Sul 43 10 53 
Mato Grosso 26 18 44 
Centro-Oeste 185 55 240 
Fonte: Anuário de Mídia; C – Capital, I – Interior, T - Total 

 

3.2 Veículos de Comunicação no Brasil Central  

3.2.1 Mídia impressa 

3.2.1.1 Jornais 

Segundo o MÍDIA DADOS (2010), o mercado brasileiro de jornais tem contrariado as 

expectativas e “tem tido desempenhos acima da média mundial nos últimos anos. Vale 

lembrar que a circulação cresceu 5% em 2008, quando comprada a 2007, ano em que o meio 

havia elevado seus números em 11,8%” (424). O anuário destaca ainda a evolução dos 

grandes grupos de comunicação regionais. “No debate organizado pelo Grupo de Mídia São 

Paulo, com a participação de nove executivos das áreas comerciais dos grupos RAC – Rede 

Paranaense de Comunicação e Diários Associados, eles mostram-se otimistas com o cenário 

atual dos jornais que circulam fora do eixo Rio-São Paulo” (438), chamando a atenção para os 

números do IVC que apontam um crescimento de 83,5% destes jornais na última década, 

contra 25% dos jornais de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Mesmo assim, os jornais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda são os 

mais vendidos do país, nas sétima, oitava e nona posições aparecem veículos gaúchos, 

confirmando a hegemonia nacional da Região Sudeste e do estado do Rio Grande do Sul no 

mercado de jornais brasileiro. Tais resultados são respostas de outros dados: alto poder 

aquisitivo e maior índice de escolaridade destas regiões, o que faz com que seus veículos de 
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comunicação ocupem as 15 primeiras posições no ranking do MÍDIA DADOS, Tabela 18. 

Outro fato que sinaliza a sintonia entre o nível de alfabetização da população e a leitura de 

veículos impressos é o caso do Nordeste, que mesmo com a segunda maior população do país, 

28,03% dos brasileiros, seu jornal de maior circulação regional ocupa a 26ª posição entre os 

jornais de maior circulação nacional. Até mesmo a Região Norte, de menor população, possui 

um título oito posições acima. O jornal centro-oestino mais lido, o goiano Daqui, ocupa a 16ª 

posição. 

 

Tabela 18 - Jornais de maior circulação do país e nas macro-regiões– IVC (2009) 

 Veículo Circulação Cidade Região 

1 Folha de S. Paulo 295,6 São Paulo Sudeste 

2 Super Notícia 289,4 Belo Horizonte Sudeste 

3 O Globo 257,3 Rio de Janeiro Sudeste 

4 Extra 248,1 Rio de Janeiro Sudeste 

5 O Estado de S. Paulo 212,8 São Paulo Sudeste 

6 Meia Hora 185,8 Rio de Janeiro Sudeste 

7 Zero Hora 183,5 Porto Alegre Sul 

8 Correio do Povo 155,1 Porto Alegre Sul 

9 Diário Gaúcho 146,9 Porto Alegre Sul 

10 Lance! 125,1 Rio de Janeiro Sudeste 

16 Daqui 66,5 Goiânia Centro-Oeste 

18 Dez Minutos 60,3 Manaus Norte  

26 Jornal do Comércio 41,8 Recife Nordeste 
Fonte: Mídia Dados (2010: 48 e 464) 

 

As Regiões Sul e Sudeste, representam 85,3% de todos os jornais publicados no país. 

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul chama a atenção, embora tenha a menor população 

regional, 16,9%, é a UF com o maior número de jornais da região, com 38,3% dos títulos. Na 

outra ponta, mais uma desigualdade regional, Goiás com a maior população, 42,6%, possui o 

menor número de jornais diários do Centro-Oeste, 14,2%. 

 

Tabela 19 - Números de jornais no país e no Centro-Oeste 

 Diários Total 

 Títulos % Títulos % 

Brasil 682 100 3.466 100 

Norte 37 5,4 110 3,2 

Nordeste 65 9,5 176 5,1 

Sudeste 356 52,2 2.045 59,0 

Sul 175 25,7 911 26,3 

Centro-Oeste 49 7,3 224 6,5 

Mato Grosso do Sul 18 2,6 86 2,5 

Mato Grosso 16 2,3 54 1,6 
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Goiás 7 1,0 65 1,9 

Distrito Federal 8 1,2 19 0,5 
Fonte: Mídia Dados (2010: 468) 

 

No Centro-Oeste dos 49 jornais diários existentes (Mídia Dados, 2010: 468), apenas 

oito são filiados ao IVC: quatro no Distrito Federal, dois em Goiás e dois em Mato Grosso do 

Sul. Nenhum periódico do Mato Grosso é aferido pelo Instituto. Com essa prática, dados 

exatos sobre a circulação dos jornais na região são impossíveis de ser mensurados. 

Em uma região com quase 14 milhões de habitantes, apenas o Distrito Federal possui 

pesquisas de penetração do meio. Conforme o MÍDIA DADOS (2006: 74), a leitura de jornais 

na Capital Federal oscilou de 26% da população em 2000, para 25% em 2009. Nenhum título 

regional possui circulação média acima de 70 mil exemplares/dia, a média dos oito jornais 

aferidos pelo IVC é de 26,9 mil, sendo que a maioria dos jornais de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul não chegam aos 10 mil/dia. Até mesmo cidades do interior de outras regiões do 

país, como população menor que a de Campo Grande (755.107), valem ser ressaltadas 

Londrina/PR (510.707), Caxias do Sul/RS (410.166), Santos/SP (417,098), Piracicaba/SP 

(368.843), Bauru/SP (359.429), Pelotas/RS (345.181), Santa Maria/RS (268.969) e 

Americana (205.229) possuem jornais com circulação maior que o título mais lido no Mato 

Grosso do Sul.  

 

 Tabela 20 - Maiores circulações da Macro-região Centro-Oeste - IVC (mil exemplares) 

RN Jornal Cidade UF ME 

16 Daqui Goiânia GO 66,5 

20 Correio Braziliense Brasília DF 55,7 

35 O Popular Goiânia GO 33,2 

38 Aqui DF Brasília DF 27,5 

67 Correio do Estado Campo Grande MS 11,9 

73 Jornal de Brasília Brasília DF 9,2 

79 Na Hora H Brasília DF 7,1 

91 O Estado de Mato Grosso do Sul Campo Grande MS 4,3 
Fonte: Mídia Dados (2010: 464); RN = Posição no Ranking Nacional; ME = Média por edição em 2009 

 

 Dentre os títulos mais lidos da região, destaca-se o crescimento dos jornais populares: 

Daqui, o mais lido, e dos brasilienses Aqui DF e Na Hora H. 

O incremento comercial e de circulação dos jornais 

populares da Região Centro-Oeste tem sido um capitulo à parte 

no mercado local. Além de estarem se transformando em uma 
fonte importante de receita dos grandes grupos de comunicação, 

também têm conseguido elevar significativamente o índice de 

leitura regional. O Daqui, título popular da Organização Jaime 

Câmara (OJC), cuja circulação beira os 100 mil exemplares, 
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apresentou alta de mais de 40% em seu faturamento comercial 

de 2009. (REVISTA MEIO & MENSAGEM, 2010: 38). 

 

Outro sucesso regional destacado pela publicação foi o Aqui DF, “publicação popular 

dos Diários Associados,” que teve aumento de circulação de 39% também em 2009. O jornal 

Na Hora H é do mesmo grupo que edita o Jornal de Brasília. 

O MÍDIA DADOS ressalta que (2010) “ao comentarem a questão das verbas públicas, 

os executivos confirmam que hoje é impossível generalizar as análises, uma vez que são 

diferentes os cenários encontrados em cada região do país” (452). No entanto, grande parte 

dos periódicos do Centro-Oeste, com baixo investimento dos anunciantes e poucos assinantes, 

depende dos poderes públicos estaduais e municipais para fecharem suas contas. O diretor 

comercial da Rede Bom Dia, Marcos Nogueira Sá, disse no encontro promovido pelo MÍDIA 

DADOS 2010 que “os jornais do interior ainda não vêm sendo muito bem contemplados nas 

estratégias do governo federal; no caso estadual, tivemos uma ação mais uniforme” 

Além de não haver pesquisas de mídia sobre o meio, com exceção de Brasília, e da 

maioria dos periódicos regionais não buscarem ser aferidos, tampouco há o interesse dos 

mesmos em filiarem-se a órgãos do setor. Dos 224 títulos existentes na região, consoante os 

números obtidos pelo MÍDIA DADOS, apenas nove são filiados à Associação Nacional de 

Jornais. Não podemos mensurar o impacto dos jornais na população centro-oestina, não 

sabemos o volume de circulação da região, e até mesmo, não podemos conhecer todos os 

veículos que existem no Centro-Oeste de fato, a não ser que a metodologia fosse fazer um 

levantamento dos títulos município a município nos 466 existentes. 

 

Tabela 21 - Jornais do Centro-Oeste associados à ANJ  

 Cidade Veículo 

MS CAMPO GRANDE CORREIO DO ESTADO 

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

DOURADOS O PROGRESSO 

MT CUIABÁ A GAZETA 

FOLHA DO ESTADO 

GO GOIÂNIA DIÁRIO DA MANHÃ 

O POPULAR 

DF BRASÍLIA CORREIO BRAZILIENSE 

JORNAL DE BRASÍLIA 
Fonte: ANJ (2010) 

 

3.2.1.2 Revistas 

Entre as principais editoras do mercado, não há quem 

deixe de empregar atualmente a estratégia da multiplataforma, 

explorando novas possibilidades via internet, mobile, eventos 
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e um sem número de projetos especiais. E a tendência é que 

este processo avance cada dia mais, o que significa, por 

exemplo, explorar as possibilidades oferecidas por outros 
meios de comunicação, teoricamente concorrentes, como TV, 

rádio e jornal, como já tem ocorrido.  

No caso da internet, hoje se entende que a união do 

meio com revista é um caminho para a multiplicação da 
audiência, até porque se constata que são públicos diferentes. 

Outro aspecto positivo é o viés de crescimento da circulação, 

com destaque para os projetos voltados para a classe C. 
(MÍDIA DADOS, 2010: 47)  

 

As inovações apresentadas pelo MÍDIA DADOS no cenário nacional, são difíceis de 

ser aferidas no Centro-Oeste, pela dificuldade para obtenção dos dados. O ANUÁRIO DE 

MÍDIA (2009) apresenta o meio revista por segmento editorial e não por região. Já o MÍDIA 

DADOS (2010) exibe os indicadores nacionais do perfil dos consumidores, da penetração por 

sexo, classe e idade e a evolução da circulação das principais revistas do país. Sobre o Centro-

Oeste noticia apenas que a região é responsável pelo consumo de 6,82% do meio no país, a 

parte maior da distribuição, 62,32%, é feita no Sudeste. Não existe fonte oficial que mensure 

o meio. O portal DONOS DA MÍDIA (2010) apresenta 17 títulos na região, mais da metade 

encontra-se no Distrito Federal (10), cinco em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

contam com um título cada. 

Assim como ocorre com o meio jornal, as empresas editoras das revistas regionais 

também não recorrem a órgãos do setor para aferir seus dados. Das quatro Unidades 

Federativas da região, os três títulos auditados pelo IVC estão no Distrito Federal, todos de 

associações nacionais. São eles: Revista Jurídica Consulex, Locus – Ambiente da Inovação 

Brasileira e RBA – Revista Brasileira de Administração. 

Ligadas à Associação Nacional de Editores de Revistas – ANER, também aparecem 

apenas três editoras do Distrito Federal, duas também de associações nacionais. 

 

Tabela 22 - Revistas do Centro-Oeste filiadas a ANER  

Editora Revistas Publicadas 
CONSULEX  

 

• Revista do Direito Trabalhista 
• Revista Prática Jurídica 
• Revista Jurídica Consulex 
• L&C Revista de Administração Pública e 

Política 
• Jornal Trabalhista 
• Informativo Consulex 

PLANO BRASÍLIA  

 

• Plano Brasília 
• Prime 
• Pecado Capital 
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VOZ DE BRASILIA 
(SHEKINAH COM E MARKETING)  

• Anuário Brasileiro de Economia e Turismo 
• Livro Brasília 50 anos (edição una) 

Fonte: ANER (2010) 

 

 FADUL (2006) esclarece que “as revistas são consideradas, de forma geral, como uma 

mídia nacional, ao contrário dos jornais que são definidos como uma mídia de alcance 

regional” (33), faz-se necessário dizer que as principais revistas do país são editadas na cidade 

de São Paulo. No entanto, notamos nos últimos anos o aparecimento de vários títulos 

regionais, como RDM de Cuiabá, com foco em política e atualidades, e até mesmo uma 

revista nacional que é sediada em Campo Grande: UFO, especializada em ufologia. A 

pesquisadora apresenta dados sobre duas revistas do Distrito Federal: Foco, de interesse geral, 

e Brasília em Dia, sobre política e atualidades. Para FADUL (2006), a revista Brasília em Dia 

“é a única revista semanal que se localizou até agora” (34). 

 

3.2.2 Radiodifusão 

3.2.2.1  Rádio 

Segundo o MÍDIA DADOS, o rádio vem “recuperando terreno: o meio firma-se como 

um excelente canal de informação, entretenimento e prestação de serviços. Resultado: um 

circulo virtuoso que resulta em crescimento expressivo” (2010: 344). No Centro-Oeste, seu 

alcance saltou de 2.829 milhões de domicílios em 2001, para 3.839 milhões em 2009. 

Novamente, mesmo com o aumento da última década, a região ainda está abaixo da média 

nacional na projeção de domicílios com o meio, vide Tabela 23. Até mesmo o Distrito 

Federal, destacado por seus altos indicadores econômicos e sociais está abaixo da média, 

ficando a frente apenas do Mato Grosso na região. 

 

Tabela 23 - Projeção de Domicílios com Rádio 

 Domicílios 

(Mil) 
Distribuição 

(%) 
Posse (%) 

Brasil 53.500 100 91,4 
Norte 3.304 6,0 78,9 
Nordeste 12.914 24,1 85,2 
Sudeste 24.619 46,0 95,1 
Sul 8.925 16,7 97,9 
Centro-Oeste 3.839 7,2 88,5 
Mato Grosso do Sul 652 1,2 89,5 
Mato Grosso 803 1,5 86,5 
Goiás 1.688 3,2 89,0 
Distrito Federal 695,9 1,3 88,8 
Fonte: Mídia Dados (2010: 367) 
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Ao contrário das mídias analisadas anteriormente, jornal e revista, o meio rádio, assim 

como a televisão, possui indicadores mais exatos sobre os seus números, visto que são 

regulados por órgãos oficiais. Já no quesito audiência, o IBOPE é contratado para aferições 

apenas no Distrito Federal. 

No entanto, os números apresentados sobre a quantidade de rádios no Centro-Oeste 

pelo MÍDIA DADOS (2010) e DONOS DA MÍDIA (2010), mais uma vez possuem algumas 

divergências. O MÍDIA DADOS apresenta a região com 410 emissoras, já os DONOS DA 

MÍDIA, com 610. Precisamos recordar que o primeiro apresenta apenas o número de AM‟s e 

FM‟s, já a segunda fonte divide as AM‟s em: OC (ondas curtas), OM (ondas médias) e OT 

(Ondas Tropicais); além de acrescentar as Rádios Comunitárias, 213. Excluindo as rádios 

comunitárias, que supomos não terem sido quantificadas pelo MÍDIA DADOS, a diferença de 

dados entre as duas fontes é de 13 emissoras. A ANATEL (2010), também apresenta as rádios 

no país divididas em FM, OC, OM, OT e Rádios Comunitárias, mas não as divide por regiões. 

 Segundo os DONOS DA MÍDIA (2010), as rádios comunitárias representam 34,9% 

das emissoras da região, sendo que 50,7% delas estão localizadas em Goiás. O estado possui 

43,1% de todas as emissoras da região, Tabela 24. 

 O MÍDIA DADOS (2010) mostra que, assim como nos outros meios, a maioria das 

emissoras de rádio do país estão no Sudeste, 35,1%. Entretanto, neste meio a hegemonia é 

menor, a Região Nordeste, e não a Sul, ocupa o segundo lugar no ranking nacional. No 

Centro-Oeste, as assimetrias também são menores neste meio, já que Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul possuem a mesma quantidade de emissoras. Goiás, com o maior número de 

municípios, naturalmente, possui a maior quantidade de rádios; e o Distrito Federal, com o 

menor território, o menor número de emissoras. 

 

Tabela 24 - Total de Emissoras de Rádio Existentes no Brasil 

 AM FM Total 

Brasil 1.708 2.295 4.003 
Norte 115 182 297 
Nordeste 421 528 949 
Sudeste 538 870 1.408 
Sul 463 476 939 
Centro-Oeste 171 239 410 
Mato Grosso do Sul 51 54 105 
Mato Grosso 52 53 105 
Goiás 59 106 165 
Distrito Federal 9 26 35 
Fonte: Mídia Dados (2010: 369); AM= Ondas Médias; FM= Frequência Modulada 
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3.2.2.2 Televisão  

A televisão é o meio de maior penetração do país e da Região Centro-Oeste, presente 

em quase 95% de nossos lares. Em 2009, a região possuía 4.093 milhões de domicílios com o 

meio, frente aos 2.877 milhões de 2001 (MÍDIA DADOS, 2010: 72). Os estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul ainda estão abaixo da média nacional, na projeção de domicílios 

com TV, Tabela 25, Mato Grosso possui indicadores mais baixos que o da região Nordeste. 

Por outro lado, o Distrito Federal é a UF com a maior porcentagem do Brasil, quase 99%. 

Tabela 25 - Projeção de domicílios com TV (Mil) 

 Domicílios  Distribuição 

(%) 
Posse 

(%) 
Brasil 55.446 100 94,7 
Norte 3.587 6,5 88,3 
Nordeste 13.766 24,8 90,8 
Sudeste 25.227 45 97,4 
Sul 8.773 15,8 96,2 
Centro-Oeste 4.093 7,4 94,4 
Mato Grosso do Sul 686 1,2 94,2 
Mato Grosso 827 1,5 89,2 
Goiás 1.806 3,3 95,2 
Distrito Federal 773 1,4 98,7 
Fonte: Mídia Dados (2010: 106) 

 

Quase 30% do número atual de domicílios centro-oestinos com aparelhos de televisão 

surgiram na última década, reflexo do aumento da população e do aquecimento da economia 

regional. “Já há alguns anos tem se acentuado a expansão das economias locais e, ao contrário 

do que ocorria uma década atrás, hoje é comum ver as grandes empresas do país mais atentas 

à movimentação dos mercados fora do eixo Rio-São Paulo. Ainda é preciso considerar que 

essa situação tem ganhado fôlego com a mudança na configuração socioeconômica do país, 

com o aumento da classe C em todo o Brasil” (ibid.: 240). Os números regionais positivos são 

refletidos no fortalecimento do meio na macro-região. 

 O desempenho comercial positivo das principais 

emissoras de TV da Região Centro-Oeste mostra o êxito dos 

modelos de negócios que vêm sendo implantados pela maioria 
das afiliadas. O investimento na programação local, os bons 

indicadores da economia regional, sustentada principalmente 

pelo agronegócio, o crescimento da base industrial e o ganho de 

renda dos consumidores, são alguns dos fatores que mais têm 
contribuído pata o resultado positivo em 2009. (REVISTA 

MEIO & MENSAGEM, 2010: 34). 
 

O estado do Mato Grosso, paradoxalmente, é a UF da região com o maior número de 

afiliadas às grandes redes nacionais, Tabela 26, até mesmo algumas cidades com menos de 10 

mil habitantes têm emissora. Vera, por exemplo, com 9.502 habitantes é sede do canal Capital 
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Vera, afiliada da Rede Record. Já os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás possuem poucas 

afiliadas no interior, o primeiro apenas duas e o segundo sete – mesmo com o número 

significativo de 246 municípios, sendo oito com mais de 100 mil habitantes. Já o Distrito 

Federal não possui afiliadas das principais redes, por ser sede da Capital Federal, Globo, SBT, 

Record, Band e Rede TV! administram suas próprias emissoras. 

A Record é a rede nacional com o maior número de afiliadas no Centro-Oeste: 21, 

seguida do SBT com 18; Globo com 15; Band com 12 e Rede TV! com duas. Na região, a 

Rede TV!, além da emissora em Brasília, só possui afiliadas no estado de Mato Grosso, Goiás 

e Mato Grosso do Sul recebem a programação de São Paulo. Nos estados de Mato Grosso do 

Sul e Goiás apenas a Globo possui afiliadas no interior, as outras emissoras transmitem seu 

conteúdo pelas respectivas capitais: Campo Grande e Goiânia.  

 

Tabela 26 - Emissoras Comerciais das principais redes de TV no Centro-Oeste 

UF Praça Globo SBT Record Band Rede TV! 

CENTRO-OESTE 16 19 22 13 3 

MS Campo 

Grande 

Morena Campo 

Grande 

MS Guanandi - 

Corumbá Morena - - - - 

Ponta Porã Morena - - - - 

MT Cuiabá Centro 

América 

Rondon Gazeta Cidade 

Verde 

- 

Alta Floresta - Nortão Nativa - - 

Barra do 

Bugres 

- - Independência - - 

Barra do 

Garças 

- Centro-

Oeste 

Cidade Tamburi - 

Cáceres - Descalvados - Vitória 

Régia 

- 

Campo Verde - Real - - - 

Claudia - - Capital - - 

Colíder - Tropical Colíder - Piraíba 

Guarantã do 

Norte 

- - Guarantã - - 

Jaciara - Cidade S. 

Lourenço 

- - - 

Juara - - Juara - - 

Juína - - - Cidade 

Verde 

- 

Lucas do Rio 

Verde 

- Conquiesta Rio Verde - - 

Marcelândia - - Ambiental - - 

Matupá - Ourominas  - - 

Nova Mutum - Mutum Arinos - - 
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Nova 

Xavantina 

- Nova 

Xavantina 

- - - 

Peixoto de 

Azevedo 

- - Miragem - - 

Poconé - - - - Pantaneira 

Pones e 

Lacerda 

- Cidade 

Oeste 

Guaporei - - 

Primavera do 

Leste 

- - Primavera Cidade 

Verde 

- 

Rondonópolis Centro 

America 

Rondon Cidade Cidade 

Verde 

- 

Sapezal - - - Cidade 

Verde 

- 

Sinop Centro 

America 

Cidade Capital Cidade 

Verde 

- 

Sorriso  Cidade Sorriso Cidade 

Verde 

- 

Tangará da 

Serra 

Centro 

America 

Tangará Vale Cidade 

Verde 

- 

Vera - - Capital Vera - - 

GO Goiânia Anhanguera Serra 

Dourada 

Record Goiânia - 

Anápolis Tocantins - - - - 

Catalão Piratinga - - - - 

Itumbiara Rio 

Parnaíba 

- - - - 

Jataí Rio Claro - - - - 

Luziânia Rio 

Vermelho 

- - - - 

Porangatu Rio do 

Ouro 

- - - - 

Rio Verde Rivera - - - - 

DF Brasília Globo SBT 

Brasília 

Record Band 

Brasília 

Brasília 

Fonte: Mídia Dados (2010: 298) 

 

Como se pode ver na Tabela 27, com exceção do Distrito Federal, onde o SBT também 

opera em Alta Resolução, todas as capitais são cobertas apenas por Globo e Record, nenhuma 

emissora do interior da região possui sinal digital.  

 

Tabela 27 - Emissora do Centro-Oeste que operam em HD 

 Praça Emissora 

Mato Grosso do Sul Campo Grande Globo 
Record 

Mato Grosso Cuiabá Globo 
Record 

Goiás Goiânia Globo 
Record 
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Distrito Federal Brasília Globo 
SBT 
Record 

Fonte: Mídia Dados (2010: 299) 

 

3.2.3 TV por assinatura  

A TV por assinatura é o meio de menor impacto do país, presente em menos de 15% 

dos domicílios, para FADUL (2006) “a implantação tardia da TV por assinatura no Brasil, 

que se deu somente no início da década de 1990, ao contrário dos EUA (anos 70) e mesmo de 

outros vizinhos da América Latina, como a Argentina, início dos anos 80, pode explicar em 

parte os números ainda modestos” (38).  

O maior crescimento do meio ocorreu nos últimos anos, segundo o MÍDIA DADOS 

(2010) apenas em 2009, foram mais de um milhão de novos assinantes. Em 2000, o Brasil 

possuía 3.469 milhões de assinantes, chegando ao final da década a quase 8,5 milhões. “O 

crescimento refere-se, basicamente às carteiras da Net e da Sky. Considerando que a Embratel 

conseguiu bons resultados com as primeiras investidas, que a Oi começa a desenhar sua 

estratégia nesta área e que a Telefônica deve ter uma postura mais agressiva em 2010, são 

excelentes as perspectivas em relação ao aumento da base de assinantes” (310). 

É possível observar na Tabela 28 que mais de 50% da população é atendida pelo meio, 

o que não significa que o possuem em seus domicílios, e sim, que sua cidade é coberta pela 

tecnologia. Não é apenas o número de assinantes que é baixo no país, a quantidade de 

municípios atendidos também é modesta, em todo o Centro-Oeste são apenas 29 cidades 

cobertas.  

 

Tabela 28 - Municípios e população atendida por Serviço de TV por assinatura 

 Municípios PA Assinantes 

Brasil 465 51,9 8.426.462 
Centro-Oeste 29 37,5 500.335 
Mato Grosso do Sul 6 45,7 63.935 
Mato Grosso 5 37,9 53.683 
Goiás 17 23,8 159.664 
Distrito Federal 1 95,7 223.053 
Fonte: ANATEL (Dados de junho de 2010); PA = Porcentagem da População Atendida 

 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) existem no país quatro 

modalidades de canais por assinatura: 

8. MMDS - Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais: “a 

programadora transmite o sinal por satélite até o „headend‟ da operadora, que envia 
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a programação ao assinante, este a recebe através de uma antena de micro-ondas”, 

também conhecido como Cabo Wireless; 

9. TVC - Sistema de TV a Cabo: “a programadora transmite o sinal por satélite até o 

„headend‟ da operadora, que envia a programação ao assinante por meio de cabo 

ou de fibra ótica”; 

10. TVA - Serviço Especial de TV por Assinatura: “é o serviço de telecomunicações 

destinado a distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais codificados, mediante 

a utilização de canais do espectro radioelétrico, sendo permitida, a critério do 

poder concedente, a utilização parcial sem codificação”; e 

11. DTH - Serviço de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite: “a 

programadora transmite o sinal por satélite diretamente até a casa do assinante.” 

(ANATEL, 2010) 

No Centro-Oeste das 24 empresas em operação, Tabela 29, a metade das operadoras 

são TVC e dez MMDS. Como a tecnologia DTH é feita diretamente via satélite até o 

domicílio do assinante, as operadoras são nacionais, não distribuídas por regiões. 

 

Tabela 29 – Tecnologia das operadoras de TV por assinatura no Centro-Oeste 

 Status MMDS TVC TVA DTH Total 

Brasil - 81 282 25 13 381 
Centro-Oeste - 10 12 2 - 24  
Mato Grosso do Sul EI - 1 - - 1 

EO 4 2 - - 6 
Mato Grosso EO 2 4 - - 6 
Goiás EI 2 - - - 2 

EO 1 4 - - 5 
Distrito Federal EO 1 1 2 - 4 
Fonte: ANATEL; EO = Em Operação; EI = Em Instalação  

 

Os indicadores da ANATEL e do portal DONOS DA MÍDIA possuem divergências. 

Os dados do portal DONOS DA MÍDIA consideram apenas as empresas em operação, que 

segundo eles são 23, para a ANATEL são 21. Dificilmente os dados da Agência estarão 

equivocados, visto que ela regulamenta o setor, é mais provável que os números do portal 

estejam desatualizados ou possuam algum equívoco. Como apresentado na Tabela 30, as 

divergências de dados entre eles ocorrem na tecnologia MMDS dentro dos estados de Mato 

Grosso do Sul e Goiás; em se tratando da TVC, ocorre no estado de Mato Grosso; e em TVA, 

no Distrito Federal e Goiás. Com exceção da tecnologia MMDS em Goiás, os dados estão 

diversos por apenas uma empresa, a mais ou a menos, entre os números apresentados pela 
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ANATEL e pelos DONOS DA MÍDIA. O ANUÁRIO DE MÍDIA (2009) e o MÍDIA 

DADOS (2010) não apresentam indicadores sobre essas tecnologias na região. 

Tabela 30 – Divergências de dados: ANATEL x DONOS DA MÍDIA  

 MMDS TVC TVA 

 DM Anatel DM Anatel DM Anatel 

Mato Grosso do Sul 3 4 2 2 - - 

Mato Grosso 2 2 3 4 - - 

Goiás 3 1 4 4 1 - 

Distrito Federal 1 1 1 1 3 2 

Centro-Oeste 9 8 10 11 4 2 
Fontes: ANATEL e Donos da Mídia (2010) 

 

3.3 Grupos de Mídia no Centro-Oeste 

A fonte primária utilizada para levantar os Grupos de Mídia da Região Centro-Oeste é 

o portal DONOS DA MÍDIA (2010), mantido pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em 

Comunicação (Epcom), ligado ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

(FNDC). O projeto faz um mapeamento de toda a mídia nacional, emissoras de rádio e 

televisão, TV por assinatura e jornais e revistas. 

Este projeto nasceu ainda na década de 80, a partir 
de um trabalho pioneiro elaborado pelo jornalista Daniel Herz. 

Sua fase pública tornou-se viável após o surgimento de 

recursos disponibilizados pelas novas tecnologias de 

informação e de comunicação. Também contribuiu para isso a 
publicização de dados sobre concessões e permissões de 

emissoras de rádio e televisão, além das participações 

societárias destas entidades, que passaram a ser difundidos por 
sistemas interativos da Agência Nacional de 

Telecomunicações e do Ministério das Comunicações. 

(DONOS DA MÍDIA, 2010) 
 

Segundo o portal, existem 9.477 veículos de comunicação no Brasil e 41 Grupos de 

Mídia Nacionais, estes por sua vez, controlam 551 veículos. Já os Regionais chegam a 142 

Grupos com o controle de 688 meios de comunicação. 

 No Centro-Oeste, os DONOS DA MÍDIA (2010) destacam a existência de 26 Grupos 

de Mídia, tendo como principais a Organização Jaime Câmara e a Rede Mato-grossense de 

Televisão. A primeira tem sede em Goiânia e veículos em Goiás, Distrito Federal e Tocantins, 

é proprietária de todas as afiliadas da Rede Globo nos estados Goiás e Tocantins. A Rede 

Mato-grossense de Televisão, com sede em Campo Grande é proprietária de todas as afiliadas 

da Rede Globo nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 Na Região, apenas Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal são sedes de Grupos de 

Mídia Nacionais, na mesma vertente, somente o estado de Goiás é sede de todos os Grupos 

que atuam em seu território, conforme veremos a seguir. 
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3.3.1 Grupos de mídia no Distrito Federal 

 
Por se tratar da sede do Governo Federal, o DF acaba 

por atrair os principais grupos de comunicação do país (como 
Globo, Bandeirantes, SBT e Record), sendo que nenhum se 

destaca mais que o outro. Devido a isso o Governo Federal se 

destaca por ter 10 veículos de comunicação de diferentes 
segmentos (TV, rádios FM, OM e OC). O DF possui 11 

geradoras de TV, e através de mais 25 retransmissoras recebe 

o sinal de 19 redes de TV ao todo. (DONOS DA MÍDIA, 
2010) 

 

No Distrito Federal encontramos nove Grupos de Mídia: sete nacionais e dois 

regionais. O maior Grupo Nacional privado presente em Brasília são as Organizações Globo, 

o grupo estatal que comanda os veículos do Governo Federal também é representativo.  

Dos Grupos Nacionais, três fixaram sede no próprio Distrito Federal, dois na cidade de 

São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no estado do Acre. O Grupo Associados tem sede em 

Brasília, mas não possui nenhum veículo na região.  

Dos Grupos Regionais, um possui sede em Brasília e outro em Goiânia; sendo que o 

Grupo Organização Jaime Câmara é o único a atuar em duas unidades federativas do Centro-

Oeste.  

 

Tabela 31 – Grupos de mídia do Distrito Federal 

Grupo Qtd Sede Veículos Meio Rede* Natureza Abrang. 
Organizações 

Globo 
69 RJ CBN Brasília Rádio CBN  Privada Nacional 

TV Globo Brasília TV Globo 
Governo 

Federal 
42 DF - Vários - Estatal Nacional 

Igreja Universal 
do Reino de 

Deus 

27 SP TV Record Brasília TV Record Privada/ 
Religiosa 

Nacional 

Grupos 
Associados 

19 DF - - - Privada Nacional 

Sistema 

Brasileiros de 

Comunicações 

10 SP SBT Brasília TV SBT Privada Nacional 

Sara Nossa 

Terra 
5 DF Sara Brasil FM – 

Brasília 
Rádio - Privada/ 

Religiosa 
Nacional 

Família 

Bardawill 
3 AC RBC-Rede 

Brasiliense de 
Comunicações S/S 

TVA - Privada Nacional 

Grupo Apoio 2 DF TV Apoio TV Gazeta Privada Regional 
Nossa FM Rádio - 

Organização 
Jaime Câmara 

24 GO Executiva 101,7 FM Rádio - Privada Regional 
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Fonte: Donos da Mídia (2010); Qtd = número de veículos do grupo; * “Conjunto de emissoras de rádio ou de TV 

que transmitem, de forma simultânea ou não, uma mesma programação gerada a partir de uma ou mais estações 

principais (cabeças de rede)” 

 

3.3.2 Grupos de mídia em Goiás 

Neste estado, 263 veículos são responsáveis pela 

transmissão de cultura, entretenimento e informação, e dentre 

os principais grupos de comunicação destacam-se a 
Organização Jaime Câmara, que é afiliada à Rede Globo e 

CBN rádios, e o Grupo Serra Dourada, afiliado ao SBT. No 

estado atuam 19 redes de TV ao todo. Possui 18 geradoras de 
TV em seu território (8 delas na capital Goiânia). Para que a 

programação chegue aos mais distantes municípios o estado 

possui 489 retransmissoras. Outro ponto a se destacar em 

Goiás é o número de rádios comunitárias, são 94 no estado, 
superando o número de rádios FM, que são 89 ao todo. 

(DONOS DA MÍDIA, 2010) 

 

O estado de Goiás compreende três Grupos de Mídia, todos Regionais, privados e com 

sede no próprio estado. O maior Grupo é também o maior da Região Centro-Oeste, trata-se da 

Organização Jaime Câmara, com presença também em Tocantins e no Distrito Federal, atua 

nos meios jornal, rádio e televisão. O Grupo Serra Dourada possui veículos de rádio e 

televisão e o Grupo Rede Goiânia de Rádio e TV, trabalha atualmente apenas com televisão.  

 

Tabela 32 – Grupos de mídia de Goiás 
Grupo Qtd Sede Veículos Meio Rede* Natureza Abrang. 
Organização 

Jaime Câmara 
24 GO 97 FM Rádio - Privada Regional 

Executiva 92,7 FM Rádio - 
O Popular Jornal - 
Radio Anhanguera Rádio - 
Radio Araguaia Rádio - 
Radio Araguaia Rádio - 
Rádio CBN 

Anhanguera 
Rádio CBN 

TV Anhanguera TV Globo 
TV Pirapitinga  TV Globo 
TV Rio Claro TV Globo 
TV Rio Paranaíba  TV Globo 
TV Rio Vermelho  TV Globo 
TV Riviera  TV Globo 
TV Tocantins TV Globo 

Serra Dourada 7 GO TV Serra Dourada TV SBT Privada Regional 
99,5 FM Rádio - 
Sociedade Serrado Rádio - 
Sociedade Serrado 

Verdes de 

Comunicação (SSVC) 

Rádio - 

SSVC Rádio - 
SSVC Rádio - 
SSVC Rádio - 
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Rede Goiânia 

de Rádio e TV 
1 GO TV Goiânia TV SBT Privada Regional 

Fonte: Donos da Mídia (2010); Qtd = número de veículos do grupo; * “Conjunto de emissoras de rádio ou de TV 

que transmitem, de forma simultânea ou não, uma mesma programação gerada a partir de uma ou mais estações 

principais (cabeças de rede)” 

 

3.3.3 Grupos de mídia em Mato Grosso 

No âmbito impresso três jornais são as principais fontes 

do estado. Gazeta, Folha do Estado e Diário de Cuiabá estão 

localizados na capital. Contando com a presença de 20 redes de 

televisão, nove delas possuem geradoras localizadas no próprio 
estado. Além disso, mais de 293 retransmissoras são 

responsáveis pela transmissão da programação local e nacional, 

onde a Rede Globo e a Record destacam-se por deter o maior 
número de retransmissoras. (DONOS DA MÍDIA, 2010) 

 

Em Mato Grosso, assim como em Goiás, todos os Grupos de Mídia são Regionais e 

privados. No entanto, em um deles, Rede Mato-grossense de Televisão, a sede não é no 

estado. Atualmente são oito os Grupos de Mídia em Mato Grosso. O Grupo Regional com o 

maior número de veículos é o Grupo Gazeta de Comunicação de Mato Grosso, com jornal, 

rádios, televisão e agência de comunicação. 

 

Tabela 33 – Grupos de mídia de Mato Grosso 

Grupo Qtd Sede Veículos Meio Rede* Natureza Abrang. 
Grupo Gazeta 
de 

Comunicação 

MT 

8 MT DMD Associados Agência - Privada Regional 
Gazeta FM Cuiabá Rádio - 
Gazeta FM Alta 

Floresta 
Rádio - 

Gazeta FM Barra do 

Garças 
Rádio - 

Gazeta FM Poxorel Rádio - 
Jornal A Gazeta Jornal - 
Rádio CBN Rádio CBN  
TV Gazeta TV Record 

Rede 

Meridional 
6 MT Araguaia FM Rádio - Privada Regional 

Meridional FM Rádio - 
Rádio Celeste Rádio - 
Rádio Cidade Rádio Gaúcha 

Sat 
Rádio Educadora de 

Juína 
Rádio - 

Rádio Enauan Rádio - 
Grupo GSB de 
Comunicação 

4 MT 95,3 Colíder Rádio - Privada Regional 
Terra FM Rádio - 
Radio Difusora 

Colíder 
Rádio - 

Radio Difusora 
Colíder 

Rádio - 

Rede Mato-

grossense de 

4 MS TV Centro América TV Globo Privada Regional 
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Televisão 
Rede Cidade 

Verde de 

Comunicação 

2 MT Band FM Rádio Band Privada Regional 
TV Cidade Verde TV Band 

Emissoras 

Reunidas 
1 MT Rádio 

Transpantaneira 
Rádio _ Privada Regional 

Grupo 

Roberto 
Dorner de 

Comunicação 

1 MT TV Rondon ROO TV Rede 

TV 
Privada Regional 

Grupo Arinos 1 MT Arinos FM Rádio - Privada Regional 
Fonte: Donos da Mídia (2010); Qtd = número de veículos do grupo; * “Conjunto de emissoras de rádio ou de TV 

que transmitem, de forma simultânea ou não, uma mesma programação gerada a partir de uma ou mais estações 
principais (cabeças de rede)” 

 

3.3.4 Grupos de mídia em Mato Grosso do Sul 

Possui 11 geradoras de TV, sendo 7 localizadas na 
capital Campo Grande, o estado ainda possui 251 

retransmissoras, sendo a maioria localizadas em prefeituras 

municipais, que fazem o trabalho de retransmitir as grandes 
redes de TV privadas/comerciais e suas programações para 

todo o território de Mato Grosso do Sul. No total, 18 redes de 

TV chegam com seu sinal no estado.  (DONOS DA MÍDIA, 
2010) 

 

No estado de Mato Grosso do Sul há seis Grupos de Mídia, sendo um Grupo Nacional. 

O Grupo Nacional é mantido pela Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo canal de 

televisão RIT – Rede Internacional de Televisão tem sede no estado. O único Grupo em 

atuação no Mato Grosso do Sul com sede fora do estado é o Grupo Milícia da Imaculada 

Conceição, sediado em São Paulo, que “merece destaque por ser um grupo ligado a Igreja 

Católica, possui 4 veículos no estado, sendo uma TV educativa, duas rádios AM e ainda uma 

rádio OT.”  (DONOS DA MÍDIA, 2010) 

Dos Grupos Regionais, o maior é a Rede Mato-grossense de Televisão, com atuação 

no estado e em Mato Grosso. Outro Grupo de destaque é a Rede Centro-Oeste de Rádio e 

Televisão, com rádios, televisão e o jornal de maior circulação do estado. 

 Mato Grosso do Sul é a única UF a possuir um Grupo de Mídia público na região. 

 

Tabela 34 – Grupos de mídia de Mato Grosso do Sul 

Grupo Qtd Sede Veículos Meio Rede* Natureza Abrang. 
Milícia da 

Imaculada 

Conceição 
(MI) 

12 SP Rádio Imaculada 

Conceição AM 

Dourados 

Rádio MI Privada/ 
Religiosa 

Regional 

Rádio Imaculada 
Conceição AM 

Campo Grande 

Rádio MI 

Rádio Imaculada 
Conceição OT 

Rádio MI 
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Campo Grande 
TV Imaculada 

Conceição  
TV Sesc 

Rede Mato-
grossense de 

Televisão 

4 MS TV Morena Campo 
Grande 

TV Globo Privada Regional 

TV Morena Corumbá TV Globo 
TV Morena Ponta 

Porã 
TV Globo 

Rede Centro-
Oeste de 

Rádio e 

Televisão 

4 MS Correio do Estado Jornal - Privada Regional 
Mega 94 Rádio - 
Rádio Cultura Rádio - 
TV Campo Grande TV SBT 

Igreja 
Internacional 

da Graça de 

Deus 

4 MS TV Dourados TV RIT TV  Privada/ 
Religiosa 

Nacional 

Rede MS 3 MS Rede MS TV Record Privada Regional 
FM Cidade Rádio - 
Rádio Novo Tempo Rádio - 

Governo do 

Estado do MS 
2 MS TVE Campo Grande TV Cultura Pública Regional 

Regional FM Rádio - 
Fonte: Donos da Mídia (2010); Qtd = número de veículos do grupo; * “Conjunto de emissoras de rádio ou de TV 

que transmitem, de forma simultânea ou não, uma mesma programação gerada a partir de uma ou mais estações 

principais (cabeças de rede)” 

 

3.3.5 Políticos empresários da Comunicação do Centro-Oeste 

 O portal DONOS DA MÍDIA (2010) relaciona ainda os veículos de comunicação que 

são geridos por políticos no país. Ele aponta que 271 políticos são sócios de 324 veículos no 

Brasil, 21 deles estão no Centro-Oeste. 

 A maior parte dos políticos empresários da comunicação na Região está em Goiás, 11 

veículos possuem entre seus sócios políticos, inclusive a afiliada da Rede Globo do estado. Já 

o político com o maior número de veículos, é suplente de Senador por Mato Grosso do Sul, 

Antônio João Rodrigues, faz parte de duas rádios, uma televisão e um jornal. 

Na Região, políticos são proprietários de 23 rádios, quatro televisões e um jornal, 

Tabela 35. Chama a atenção o fato de oito veículos serem de outras regiões do país, Minas 

Gerais, Bahia, Espírito Santo, Piauí e Ceará. 

 A maioria dos políticos exerce o cargo de Prefeito nas cidades onde possuem seus 

veículos, totalizam 13. Há ainda cinco Deputados Estaduais, dois Senadores e um Deputado 

Federal. 

 

Tabela 35 – Políticos proprietários de emissoras de Rádio e Televisão  

UF Nº Político Cargo Veículo (s) 
GO 11 Adolfo Gonçalves Pereira Prefeito (PPS) Rádio Mil FM 

Álvaro Soares Guimarães Deputado Estadual (PL) Rádio Difusora de 
Itumbiara 
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Aurolino José dos Santos 

Ninha 
Prefeito (PSDB) Rádio Campos Belos 

Hermano de Carvalho Prefeito (PSDC) Fundação Cultural e 

Educativa Senador 
Canedo 

Iris Rezende Machado Prefeito (PMDB) TV Anhanguera 
João Borges da Silva Prefeito (PSB) Rádio Liberdade 
João Cardoso dos Santos Prefeito (PP) Rádio Valença FM 

(BA) 
João Soares de Oliveira Prefeito (PSDB) Rádio Clube (PI) 
Luiz Carlos do Carmo Deputado Estadual 

(PMDB) 
TV Clube (PI) 

Paulo Cesar Martins Deputado Estadual 

(PMDB) 
Rádio Cidade (ES) 

Vantuir Alves de Oliveira Prefeito (DEM) Rádio Beira Rio 
MT 5 Antônio Rodrigues da Silva Prefeito (PMDB) Ceará Rádio Clube 

(CE) 
Carlos Roberto da Costa Prefeito (PP) Rádio Kobu FM (MG) 
Francisco Ferreira Mendes 

Júnior 
Prefeito (PPS) Rádio FM 

Otaviano Olavo Pivetta Deputado Estadual (PDT) Rádio Regional Centro 
Norte 
Rádio Atitude 

Pedro Ferreira de Souza Prefeito (PTB) Rádio Frequência 

Divinense (MG) 
MS 3 Antônio João Rodrigues Senador (PTB) Mega 94 

Rádio Cultura AM 
TV Campo Grande 
Correio do Estado 

Ilda Salgado Machado Prefeita (PL) Rádio Globo AM 
Londres Machado Deputado Estadual ( PL) Rádio Globo AM 

Rede Guaicurus de 

Rádio e Televisão 
DF 2 Geraldo Magela Pereira Deputado Federal (PT) Rádio Difusora de 

Nova Serrana (MG) 
Paulo Octavio Alves Pereira Senador (DEM) Rádio e Televisão CV 

Rádio JK FM 
TV Brasília 

Fonte: Donos da Mídia (2010) 

 

3.4 O Centro-Oeste representado em seus jornais 

Após apresentar “quem” é a Indústria Midiática da Região Centro-Oeste, buscamos 

agora conhecer suas características e de que forma trabalham para “aproximar a região de 

suas identidades”, como destaca FADUL. Para compreender melhor as verdadeiras funções da 

Comunicação Social recorremos aos membros da histórica Comissão Internacional para o 

Estudo dos Problemas da Comunicação (MACBRIDE, 1983), fomentada pela UNESCO, que 

destacam oito balizas principais para a mídia:  
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1. “Informação: coletar, armazenar, submeter a tratamento e difundir notícias, 

dados, fatos, opiniões, comentários e mensagens...;” 

2. “Socialização: constituir um fundo comum de conhecimento e de ideias que 

permita a qualquer indivíduo integrar-se (...) para uma participação ativa na vida 

pública...;”. 

3. “Motivação: (...) estimular as atividades individuais ou coletivas orientadas para 

a consecução de objetivos comuns;”. 

4. “Debate e diálogo: apresentar e trocar os elementos de informação disponíveis 

para facilitar o acordo ou esclarecer pontos de vista sobre assuntos de interesse 

público...”. 

5. “Educação: transmitir os conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento 

(...) para a aquisição de conhecimentos e atitudes em todos os momentos da vida;”. 

6. “Promoção Cultural: difundir as obras artísticas e culturais para preservar o 

patrimônio do passado, ampliar o horizonte e a cultura...;”. 

7. “Distração: (...) difundir atividades recreativas, individuais e coletivas...;” e 

8. “Integração: facilitar o acesso à diversidade de mensagens de que necessitam 

todas as pessoas, grupos ou nações, para se conhecerem e compreenderem 

mutuamente, e para entender as condições, os pontos de vista e as aspirações dos 

outros.” (ibid. 21- 22). 

A primeira função é a mais elementar, por vezes é exercida erroneamente, como se 

fosse a única existente para a mídia. A distração e a promoção da cultura, de uma forma ou 

outra, não analisando aqui o seu conteúdo e a sua qualidade, são exercidas pela maior parte 

dos veículos com programas, seções de entretenimento e cadernos culturais. Já as funções de 

motivação, debate e estímulo ao diálogo e educação são mais complexas e questionáveis 

quanto à forma, de fato, que são desempenhadas pelas mídias. 

Neste panorama, dentre as oito funções levantadas pela Comissão, destacamos duas 

para uma maior reflexão, dentro do contexto da Indústria Midiática na Região Centro-Oeste: 

socialização e integração. A que medida nossos veículos de comunicação constroem um 

fundo de conhecimento que permite aos cidadãos da região integrar-se para “se conhecerem e 

compreenderem mutuamente”? 

Responder a esta questão não é tarefa fácil. Não existe nenhum veículo regional com 

alcance ou distribuição em todo o Centro-Oeste, como também não há uma programação 

nacional com foco na Macro-região. As mídias do Centro-Oeste possuem alcance restrito ao 

território estadual. Com apenas um par de exceções que vem dos Grupos de Mídia: 
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Organização Jaime Câmara, com sede em Goiás e com uma emissora de rádio no Distrito 

Federal; e da Rede Mato-grossense de Televisão (RMT), com sede no Mato Grosso do Sul e 

emissoras de televisão no Mato Grosso. Os jornais impressos da região dificilmente são 

encontrados para venda fora da UF sede. 

Este fenômeno, por si só, já dificulta a unidade midiática regional. Mesmo quando um 

Grupo de Mídia possui alcance em outra UF da região o intercâmbio é baixo, como 

exemplifica o Diretor Executivo da RMT, Ricardo Miragaia, em entrevista à pesquisadora 

TONIAZZO (2006: 123-136): “uma entrevista de Cuiabá, é tudo que o campograndense não 

queria ver”. Por esta razão a Rede não divulga notícias sobre Mato Grosso em Mato Grosso 

do Sul e vice e versa. Para a autora a “afirmação das identidades culturais se expressa entre 

outras maneiras, na não aceitação de uma unificação de programação regional” do Grupo. A 

relação destacada entre estes dois estados vem, como visto no capítulo anterior, da rivalidade 

entre os mesmos, o que também é explicitado pela pesquisadora: 

Existe uma rivalidade latente entre o Sul e Cuiabá, 
embora a divisão territorial já tenha quase 30 anos, não está 

superada, ao contrário, mantém-se viva no imaginário da 

população, principalmente das cidades onde se encontram as 
cabeças de rede, a capital de cada um dos estados, que 

respondem em média, por um terço da população coberta por 

cada uma das emissoras. (ibid. 134) 
 

Não caberia nesta pesquisa a discussão sobre os parâmetros noticiosos da RMT e 

como suas notícias são construídas para serem ou não aceitas pelo estado vizinho. O ponto em 

destaque é que o intercâmbio cultural entre as UF‟s não existe neste Grupo de Mídia, um 

fundo de conhecimento não é construído para que mato-grossenses e sul-mato-grossenses se 

conheçam e se compreendam, já que a função Integração não é praticada por esta rede. 

 

3.4.1 Análise dos jornais centro-oestinos 

Para buscarmos responder a questão colocada anteriormente em relação a esse meio, 

utilizamos para análise os principais jornais impressos da Macro-região Centro-Oeste. A 

opção pelo meio jornal ocorreu pela inexistência de grandes revistas nos estados, logo se torna 

inviável uma possível comparação. Além disso, o jornal impresso apresenta-se como o meio 

mais factível de ser analisado pelas seguintes razões: não há uma mensuração das audiências 

das rádios, para que possamos conhecê-las de fato ou criar um critério de seleção; falta um 

caráter mais estadual nos noticiários televisivos – visto que apenas Mato Grosso do Sul com a 

televisão pública do estado, e o Distrito Federal com a TV Brasília, possuem emissoras com a 

programação voltada inteiramente às respectivas Unidades Federativas – dessa forma, a 
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maioria das emissoras regionais possuem apenas pequenos espaços na programação das 

grandes Redes Nacionais.  

O critério para a eleição do título a ser analisado em cada UF ocorreu primeiramente 

em função da aferição do IVC (Instituto Verificador de Circulação), assim, recorremos aos 

periódicos de maior circulação do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, 

selecionamos o segundo de maior circulação, visto que o primeiro, Daqui, é um título popular 

do mesmo Grupo de Mídia, Organização Jaime Câmara, que publica o segundo. Já no estado 

de Mato Grosso, como explanado, não há uma aferição oficial para identificarmos o principal 

título, desta forma recorremos à ordem cronológica de fundação. A princípio, o escolhido foi 

o mais antigo: Diário de Cuiabá, criado em 1969; porém, como a empresa não nos 

disponibilizou para compra as edições solicitadas, optamos por selecionar o segundo mais 

antigo. 

Para saber o conteúdo destes veículos e as suas relações com a Macro-região, 

utilizamos como período de análise um mês construído, recolhendo uma semana de cada 

título, como se percebe na Tabela 36. Aferimos a mancha gráfica destes veículos e a 

distribuímos por conteúdos: internacional, nacional, do Centro-Oeste, de outras UF‟s 

brasileiras e da UF sede de cada veículo. Desta forma, objetivou-se identificar a importância 

dada a cada tipo de conteúdo pelos jornais e as relações com o Centro-Oeste. 

 

Tabela 36 – Jornais analisados no Centro-Oeste 

 MT DF GO MS 

Títulos A Gazeta Correio 

Braziliense 
O Popular Correio do 

Estado 
Fundação 23 de maio de 

1.990 
21 de abril de 

1.960 
3 de abril de 1.938 7 de fevereiro de 

1.954 
Formato Standard Standard Standard Standard 
Período 

analisado 
25 a 31 de 

julho/10 
1 a 7 de agosto/10 8 a 14 de agosto/10 15 a 21 de 

agosto/10 
Edições 

analisadas 
6.813 a 6.819 17.238 a 17.244  20.672 a 20.678 17.797 a 17.803 

Preço R$ 2,50 (Cuiabá e 

Várzea Grande 
R$ 3,00 (Interior) 

R$ 1,50 (Seg a 

Sab) 
R$ 2,50 (Dom) 

R$ 2,00 (Seg a Sab) 
R$ 3,00 (Dom 

R$ 1,30 (Capital) 
 R$ 1,50 (Outros) 

Número médio 

de páginas (Sem 
os Classificados) 

 48 (Seg a Sab) 
72 (Dom) 

84,3 (Seg a Sab) 
156 (Dom) 

48,3 (Seg a Sab) 
72 (Dom) 

38,6 (Seg a Sab) 
40 (Dom) 

Fonte/Jornais: A Gazeta (nº 6.813 ao nº 6.819), Correio Braziliense (nº 17.238 ao nº 17.244), Correio do Estado 

(nº 17.797 ao 17.803), e O Popular (nº 20.672 ao nº 20.678). 

 

Levantamos ainda a estrutura de cada veículo: número de cadernos, seções, tabloides e 

revistas, Tabela 37. Dos jornais analisados o Correio Braziliense é o que possui o maior 
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número de cadernos, seções e tabloides, e único a incluir revistas como suplemento em suas 

edições, em um total de três durante a semana.  Mais cosmopolita, o periódico de Brasília é o 

único que não possui um caderno de Agronegócio, por outro lado é o único a possuir uma 

seção fixa de Ciência.  

Dado que todos os veículos estudados possuem como alcance o seu próprio território, 

o conteúdo sobre as cidades e a UF onde o jornal circula é o principal em todos os títulos; 

sendo divulgado em uma seção fixa no Correio do Estado e em O Popular, e como um 

caderno próprio pelo Correio Braziliense e A Gazeta. Todos possuem as editorias de 

Economia, Esportes, Internacional, Política, Sociedade e Cultura. Apenas o jornal goiano não 

possui uma seção fixa sobre o conteúdo Nacional, neste caso, o mesmo é distribuído pelas 

outras editorias. Nenhum veículo possui uma editoria para as notícias da Macro-região. 

 

Tabela 37 - Seções, Cadernos e Tabloides dos jornais analisados  

 MT DF MS GO 

Títulos A Gazeta Correio 

Braziliense 
Correio do 

Estado 
O Popular 

Periodicidade Seg a Dom Seg a Dom Seg a Dom Seg a Dom 
Agrobusiness  Segunda 

Tabloide 
- Segunda 

Caderno 
Sexta 

Tabloide 
Automóveis Sábado 

Tabloide 
Quinta 
Seção 

Sexta 
Caderno 

- 

Centro-Oeste - - - - 
Cidades/UF Seg a Dom 

Caderno 
Seg a Dom 

Caderno 
Seg a Dom 

Seção 
Seg a Dom 

Seção 
Ciência - Seg a Dom 

Seção 
- - 

Classificados Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Casa/Decoração/ 

Arquitetura  
Quarta 

Tabloide 
- Sexta 

Seção 
- 

Ecologia/Meio 

Ambiente 
Terça 

Tabloide 
- - - 

Economia Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Emprego/Carreira - - Domingo 
Caderno 

- 

Esportes Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Tabloide 

Seg a Dom 
Seção 

Ter a Dom 
Seção 

- - - Segunda 
Caderno 

Estilo de 

Vida/Saúde 
Quinta 

Tabloide 
Seg a Dom 

Seção  
Segunda 

Seção 
- 

Feminino/Moda - Dom 
Revista 

- - 

Gastronomia - Qui e Sab 
Seção 

Quarta 
Seção 

- 
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- Sexta 
Revista 

- - 

Infantil - Sábado 
Tabloide 

Sábado 
Tabloide 

Domingo 
Tabloide 

Informática/ 

Tecnologia 
- Seg, Qua e Qui 

Seção 
Quarta 

Caderno 
Segunda 

Seção 
- Terça 

Caderno 
- - 

Internacional Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Justiça/Direitos - Segunda 
Tabloide 

Segunda 
Seção 

- 

Jovem Domingo 
Tabloide 

Segunda 
Revista 

- - 

Nacional Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Dom/Seg 
Qui a Sab 

Seção 

- 

Política Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Sociedade Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Seg a Dom 
Seção 

Turismo - Quarta 
Caderno 

Quinta 
Seção 

- 

TV/Cine/Lazer/ 
Cultura/Leitura 

Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Seg a Dom 
Caderno 

Domingo 
Tabloide 

Seg e Dom  
Tabloide 

Domingo 
Tabloide 

Domingo 
Tabloide 

Fonte/Jornais: A Gazeta (nº 6.813 ao nº 6.819), Correio Braziliense (nº 17.238 ao nº 17.244), Correio do Estado 
(nº 17.797 ao 17.803), e O Popular (nº 20.672 ao nº 20.678). Formato de Tabela inspirado no MÍDIA DADOS 

(2010). 

 

3.4.1.1 MT: A Gazeta 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos conteúdos do jornal A Gazeta 

 

Fonte: Elaboração própria 
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No jornal mato-grossense, nenhuma nota sobre o Centro-Oeste foi publicada durante 

três dias da semana analisada, quarta, quinta e sexta-feira. No final de semana, destaca-se a 

grande presença do conteúdo nacional, que ocupou mais de 45% das edições; no sábado o 

conteúdo estadual ficou abaixo dos 50%. 

A seção de Internacional geralmente ocupa uma página, na quarta-feira a editoria 

chegou a 8,42% da edição. Na quinta-feira, as notícias estaduais de outras Regiões do país 

somaram 2,68%; a segunda-feira foi o dia que o Centro-Oeste obteve maior espaço: 0,30% da 

publicação. 

Durante a semana, obtivemos 15 notícias/notas sobre 11 estados brasileiros, quatro do 

Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), quatro do Centro-Oeste (Goiás e Distrito 

Federal), três do Sul (Paraná e Rio Grande do Sul), duas do Nordeste (Bahia e Pernambuco) e 

uma do Norte (Rondônia).  

 

3.4.1.2 DF: Correio Braziliense 

Gráfico 4 – Distribuição dos conteúdos do jornal Correio Braziliense 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No jornal da Capital Federal, não contabilizamos a mancha gráfica das revistas 

encartadas: Divirta-se, Eu Estudante e Revista do Correio, em virtude do seu formato gráfico.   

O conteúdo nacional é bastante presente no jornal, chegando a 43,53% da edição de 

segunda-feira; na quarta-feira o conteúdo do Distrito Federal foi menor que 50%. No domingo 

foi o dia que o Centro-Oeste ocupou maior espaço, 1,61%, em virtude de uma matéria de 
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página inteira sobre a novela Araguaia da Rede Globo, que apresentou a história e a cultura do 

estado. Já na segunda, terça, sexta e sábado, o Centro-Oeste não foi noticiado. 

A seção de Internacional ocupa duas páginas, este conteúdo é o terceiro maior do 

jornal, chegando aos 12,5% no sábado. Por outro lado, as notícias das Unidades Federativas 

das Regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste são bastante variáveis, chegando a ser maior que 

as de Internacional na quarta-feira, com 14,63% da edição, e a ocupar apenas 0,41% no 

domingo. 

Durante a semana tivemos 35 notícias/notas sobre 13 estados brasileiros, 21 do 

Sudeste (Espírito Santo, São Paulo, Mina Gerais e Rio de Janeiro), cinco do Centro-Oeste 

(Goiás e Mato Grosso), duas do Sul (Paraná e Rio Grande do Sul), seis do Nordeste 

(Maranhão, Pernambuco, Ceará e Sergipe) e uma do Norte (Rondônia).  

3.4.1.3 GO: O Popular 

Gráfico 5 – Distribuição dos conteúdos do jornal O Popular 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O jornal goiano mencionou UF‟s do Centro-Oeste apenas em dois dias, segunda e 

quarta-feira. O conteúdo é majoritariamente estadual, na sexta-feira chegou a 83,85% da 

edição. Já o nacional teve uma grande oscilação durante a semana analisada, de 10,27% na 

sexta-feira aos 30,05% no domingo.  

A Editoria de Internacional ocupa de uma a duas páginas, geralmente junto com 

anúncios de meia página, na sexta-feira ocupou 6,47% da edição. O dia que o Centro-Oeste 

ocupou maior espaço foi na quarta-feira, com 0,32% da edição. A representatividade de outras 

unidades da federação é bastante baixa, no domingo e na sexta-feira sequer existiu. Ao 

contrário dos outros veículos, não noticiou nenhuma notícia do estado de São Paulo 
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Durante a semana analisada encontramos 17 notícias/notas sobre oito estados 

brasileiros: sete do Sudeste (Minas Gerais e Rio de Janeiro) e quatro do Sul (Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul), as Regiões Centro-Oeste (Distrito Federal), Nordeste (Alagoas) e Norte 

(Acre e Tocantins) tiveram duas publicações cada. Nenhuma notícia foi publicada sobre Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul durante os sete dias analisados. 

 

3.4.1.4 MS: Correio do Estado 

Gráfico 6 – Distribuição dos conteúdos do jornal Correio do Estado 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O conteúdo do Correio do Estado é majoritariamente estadual, sobretudo sobre 

Campo Grande, tanto que no sábado as notícias desta UF ocuparam 88,2% da edição, é o 

jornal analisado com maior presença deste conteúdo. Apenas no Domingo o conteúdo 

nacional é um pouco maior, com 33,24% da edição, em todos os outros dias fica abaixo dos 

20%, chegando a apenas 10% no sábado. A seção de Internacional dificilmente ocupa uma 

página, geralmente são apenas notas junto com a seção Brasil, passa de 5% da edição apenas 

no domingo. 

Durante toda a semana analisada o jornal sul-mato-grossense publicou apenas duas 

notas sobre o Centro-Oeste, uma no domingo e outra na sexta-feira. O espaço dedicado pelo 

jornal aos estados do Centro-Oeste é pouco maior que meio por cento. Assim como as 

notícias do Centro-Oeste, a representatividade de outras Unidades da Federação também é 

bastante baixa, o maior dia deste conteúdo foi o domingo, em virtude de um caderno sobre 

carreira e empregos, no qual as notícias não passaram de notas sobre datas de concursos em 
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outros estados, representou 3,39% da edição, estiveram neste caderno: PR, BA, RJ, RO, MG, 

GO, RS, RN, SC, AM, SP, PB e AP. 

Durante a semana houve 28 notícias/notas sobre 14 estados brasileiros, a região mais 

representada foi a SUL (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), com oito notas/notícias. 

As regiões Sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), Nordeste (Bahia, Rio Grande 

do Norte e Paraíba) e Norte (Rondônia, Amapá e Amazonas) foram mencionadas seis vezes 

cada. Já o próprio Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso), apenas duas. Nenhuma notícia foi 

publicada sobre o Distrito Federal e Mato Grosso do Sul durante os sete dias analisados. 

 

3.4.2 Conteúdo sobre a Região Centro-Oeste 

 Os jornais Correio do Estado e O Popular possuem grande simetria em proporção de 

conteúdos, os dois são os que possuem maior conteúdo de seus respectivos estados e menor 

espaço destinado ao Centro-Oeste. As outras UF‟s, o conteúdo nacional e o internacional 

possuem basicamente os mesmos indicadores nos dois veículos. Em relação aos jornais 

Correio Braziliense e A Gazeta, os indicadores são próximos na proporção de conteúdos 

nacional e internacional. O jornal do Distrito Federal é o que possui menor conteúdo sobre a 

sua Unidade Federativa e o maior conteúdo nacional, tal fator justifica-se por ser a sede da 

Capital Federal, grande parte de suas notícias são de interesse nacional e não apenas local. O 

Correio Braziliense também é o jornal que dedica maior espaço às outras UF‟s do país, mais 

que a soma dos outros três títulos, Tabela 38. 

Tabela 38 – Conteúdo dos jornais analisados no Centro-Oeste 
 MT DF MS GO 

Conteúdo A Gazeta Correio Braziliense Correio do Estado O Popular 

Unidade Federativa 61,33 53,50 76,99 72,04 

Centro-Oeste 0,13 0,37 0,06 0,05 

Outras UFs 0,92 4,29 0,77 0,69 

Nacional 31,27 34,62 18,96 22,44 

Internacional 6,28 7,21 3,16 4,75 

Fonte: Elaboração própria 

O conteúdo sobre o Centro-Oeste é o menor nos quatro jornais analisados, como 

mencionado anteriormente, a característica básica destes veículos são as notícias da Unidade 

Federativa onde possuem sede, sendo assim, é compreensivo que este seja o maior conteúdo. 

No entanto, o dado conflitante é que estes veículos dedicam maior espaço para os estados de 

outras regiões que para os do próprio Centro-Oeste. Até mesmo a editoria de internacional é 

35 vezes maior que o conteúdo da Região durante o período analisado.  

No jornal A Gazeta, durante toda a semana analisada, três notícias foram encontradas 

com referência ao estado de Goiás e uma sobre o Distrito Federal. Dentre as goianas, todas 
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foram veiculadas no caderno de Esportes e tinham como temática os times da zona de 

rebaixamento deste estado; já sobre Brasília, uma nota falava sobre seus 60 anos.  

 Em o Correio Braziliense, das notícias sobre a Região Centro-Oeste, quatro eram 

relativas ao estado de Goiás e uma nota falava sobre a corrupção em Mato Grosso. Das 

notícias de Goiás, duas eram a respeito de decisões judiciais, uma sobre cultura e uma 

reportagem de página inteira sobre a novela da Rede Globo, Araguaia, gravada no estado. 

O Popular publicou apenas duas notas sobre o Distrito Federal durante os sete dias 

analisados, uma sobre concurso e outra sobre política. As duas referências publicadas pelo 

Correio do Estado sobre o Centro-Oeste foram uma nota sobre um concurso em Goiás e uma 

notícia sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que reintegra um magistrado ao 

tribunal de Mato Grosso. 

Somando todo o conteúdo publicado sobre o Centro-Oeste durante o mês estudado, 

chegamos a apenas 3.549 cm², pouco mais de duas páginas inteiras, das 1.102 analisadas. É 

preciso destacar que dessas 2,2 páginas, metade do conteúdo referiu-se a uma novela da Rede 

Globo (reportagem do Correio Braziliense). De forma geral, o conteúdo sobre a região se 

resume a notas de um ou dois parágrafos. O Gráfico 7 mostra que o conteúdo do Centro-Oeste 

está abaixo de meio por cento. 

Gráfico 7 – Média da distribuição dos conteúdos nos jornais analisados 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

No Gráfico 8, vemos a representatividade das Unidades Federativas e das Macro-

regiões brasileiras nos quatro jornais estudados. A menção ao Centro-Oeste desenhada pelos 

jornais da própria Região é menor que a dada ao estado de Minas Gerais. A Região Sudeste 
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tem três vezes maior espaço que a Centro-Oeste. Até mesmo as Regiões Sul e Nordeste foram 

mais noticiadas. 

 Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram 

mais noticiados que qualquer estado do Centro-Oeste. De todos os estados brasileiros, apenas 

Pará, Piauí, Roraima e, um estado da própria Região, Mato Grosso do Sul, não foram 

mencionados. Mato Grosso foi noticiado apenas duas vezes, o Distrito Federal três e Goiás 

oito. 

Gráfico 8 – Número de notícias dos Estados e das Regiões brasileiras 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pelo espaço e temática das notícias relativas ao Centro-Oeste nos jornais estudados, 

percebemos que estes meios não trabalham as funções destacadas anteriormente: socialização 
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e integração regional. Esta Macro-região de história recente e pouco sentimento de unidade 

não é trabalhada pelos seus meios de comunicação. Nestes veículos, o Centro-Oeste continua 

desconhecido e sem integração e compreensão entre seus estados. 

  

3.4.3 Anunciantes dos jornais centro-oestinos 

 Além de conhecer o conteúdo dos jornais analisados buscou-se estudar o mercado de 

anunciantes destes veículos e quantificar a participação dos grandes anunciantes nacionais, 

Tabela 39, na Região Centro-Oeste. 

Tabela 39 - Jornal: 30 Maiores anunciantes nacionais em 2009  

RN Anunciante RN Anunciante 
1 Casas Bahia 16 Peugeot Citroen 
2 Hyundai Caoa 17 Vivo 
3 Ponto Frio 18 Americanas 
4 Fiat 19 Tele Rio 
5 General Motors 20 Itaú 
6 Grupo Pão de Açúcar 21 Caixa 
7 Supermercado Guanabara 22 Walmart 
8 CVC 23 Ambev 
9 Ricardo Eletro 24 Ford 
10 Tim Brasil 25 Dell 
11 Cyrela 26 Brascan Incorporações 
12 Subaru 27 Kia Motors 
13 Casa e Vídeo 28 Kalunga 
14 Abradif 29 Caoa 
15 Claro 30 Even Construtora 

Fonte: Elaboração própria com dados do MÍDIA DADOS (2010: 130); RN = Posição no Ranking Nacional  

 

Contrariando a vocação regional, poucas empresas ligadas ao setor do agronegócio 

foram encontradas entre os principais anunciantes. O jornal com o maior número de 

anunciantes foi o Correio Braziliense, com 90 marcas, e o menor A Gazeta, com 39. 

 Dos 30 principais anunciantes do país encontramos apenas nove entre os maiores nos 

jornais centro-oestinos: Casas Bahia, Hyundai, Peugeot/Citroen, Fiat, Ford, General Motors, 

CVC, TIM e Claro 

 

3.4.3.1 MT: A Gazeta 

Tabela 40 - 20 Maiores Anunciantes do jornal A Gazeta/MT (por inserção durante a 

semana analisada) 
1 Grupo Gazeta (39) 11 Imb. São José (3) 
2 Cinemais (7) 12 Casas Bahia (3) 
3 Imob.São Benedito (7) 13 Prefeitura de Cuiabá (3) 
4 Lemans (7) 14 Chevrolet (3) 
5 Imob. Vanguard (7) 15 Volkswagen (2) 
6 Só eletrodoméstico (5)  16 SENAC (2) 
7 Claro (5) 17 CVC (2) 
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8 Gerencial Construtora (4) 18 Via Embratel (2) 
9 CID Imóveis (4) 19 Plaenge (2) 

10 CETEP (4) 20 Prefeitura de Cáceres (1) 
Fonte: Elaboração própria 

 

As inserções sobre eventos foram maioria no período analisado, num total de 41. O 

jornal é o que possui o menor número de anunciantes, foram encontradas durante esta semana apenas 

39 marcas. A maior parte deles vem do setor imobiliário; seguido do setor educacional: Claretiano, 

ICEC/IESMT, Colégio Maxi, CETEP e CINVEST. No setor público, evidenciam-se as Prefeituras de 

Cuiabá e de Cáceres. O periódico é o único a não ter as principais redes de veículos do país em seus 

anúncios, entre os mais veiculados só encontramos Chevrolet e Volkswagen. Também há uma 

pequena participação dos anunciantes do setor de comércio/varejo, é o único periódico em que as 

Casas Bahia não estão entre os 10 principais anunciantes. No setor financeiro encontramos apenas a 

Caixa. 

Gráfico 9 – Total de anunciantes por setor econômico (A Gazeta) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4.3.2 DF: Correio Braziliense 

Tabela 41 - 20 Maiores Anunciantes do jornal Correio Braziliense/ DF (por inserção 

durante a semana analisada) 

1 Correio Braziliense (23) 11 Ctis Digital (3) 

2 PaulOOtavio (9) 12 Fiat (3) 

3 ANJ (7) 13 Iguatemi Brasília (3) 

4 Ford (5) 14 Nissan (3) 

5 Toyota (5) 15 Peugeot (3) 

6 Casas Bahia (4) 16 Renault (3) 

7 Chevrolet (4) 17 Unieuro (3) 

8 Pátio Brasil (4) 18 Suzuki (3) 

9 TIM (4) 19 Mitsubishi (3) 

10 Uniceub (4) 20 Azul (2) 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Os anunciantes do Correio Braziliense estão proporcionalmente divididos entre os 

setores econômicos descritos no Gráfico 10, com menor participação apenas do mercado 

financeiro e de seguros. Durante a semana analisada 90 marcas foram anunciadas no Correio 

Braziliense, com grande participação das grandes montadoras de veículos: Fiat, Peugeot, 

Nissan, Subaru, Suzuki, Chevrolet, Honda, Ford, SsangYoung, Renault, Kia, Volkswagen, 

Toyota, Mitsubishi e Hyundai. No setor de comércio/varejo estiveram Casas Bahia, Tok & 

Stok, Ricardo Eletro, Novo Mundo, Walmart e Ctis Digital. No de lazer/cultura encontramos 

os Shoppings Centers: Pátio Brasil, Brasília Shopping, Taguatinga Shopping, Conjunto 

Nacional, Iguatemi Brasília, Terraço Shopping, Park Shopping e Pier 21, a rede de cinemas 

Cinemark e a editora Saraiva. No setor educacional, incluído em “outros”, temos UDF, Esad, 

Marista, Objetivo, CI, Uniceub, Wizard, IESB e Unieuro. No mercado financeiro: Banco do 

Brasil, BMG e Caixa. Além dessas, presentes estavam outras grandes marcas como Coca-

Cola, Philips, Odebrecht e McDonald‟s. 

 

Gráfico 10 – Total de anunciantes por setor econômico (Correio Braziliense) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4.3.3 GO: O Popular 

Tabela 42 - 20 Maiores Anunciantes do jornal O Popular/GO (por inserção durante a 

semana analisada) 
1 O Popular (38) 11 Honda (3) 
2 Puc Goiás (7) 12 Nissan (3) 
3 Prefeitura de Goiânia (7) 13 Organização Jaime Câmara (3) 
4 Ford (6) 14 Rede Chevrolet (3) 
5 FIEG (4) 15 Renault (3) 
6 Novo Mundo (4) 16 Unip (3) 
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7 Rede Globo (4) 17 Engel (3) 
8 TV Anhanguera (4)  18 Govesa (3) 
9 Casas Bahia (3) 19 Volkswagen (2) 

10 Brookfield Incorporações (3) 20 SsangYong (2) 
Fonte: Elaboração própria 

Os maiores anunciantes são empresas com atuação em todo o mercado nacional. 

Durante a semana analisada encontramos 63 marcas anunciantes, dentre as principais estão as 

concessionárias como Nissan, Suzuki, Chevrolet, Honda, SsangYong, Ford, Volkswagen, 

Citroen, Renault,  Kia, Mercedes-Benz, Toyota e Hyundai. Lojas de varejo: Casas Bahia, 

Ricardo Eletro, Novo Mundo e Ctis Digital. Órgãos públicos: Prefeitura de Goiânia e 

Governo do Estado de Goiás. Dentro de outros setores destacam-se: Shoppings Centers da 

capital; entidades como OAB Goiás e CRECI-GO; Universidades: Unip, Anhanguera, Puc-

GO; Unimed; Porto Seguro e Cinemark. Dentre os anúncios sobressaem-se os de eventos, se 

fossem uma marca, seriam a segunda maior do jornal. 

O Gráfico 11 indica que o maior número de anunciantes está na categoria “Outros”, 

que agrupa os meios de comunicação, sindicatos, terceiro setor e órgãos públicos. Dentro 

desta categoria o destaque são os veículos de comunicação do Grupo que edita o jornal. O 

setor com o maior número de marcas anunciantes é o de veículos, seguido pelo mercado 

imobiliário. 

Gráfico 11 – Total de anunciantes por setor econômico (O Popular) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4.3.4 MS: Correio do Estado 

Tabela 43 - 20 Maiores Anunciantes do jornal Correio do Estado/MS (por inserção 

durante a semana analisada) 

1 Maxi Incorporadora (10) 11 Mosena (3) 

2 Correio do Estado (9) 12 Vetta (3) 

3 Casas Bahia (5) 13 Volkswagen (3) 

4 Honda (4) 14 ANJ (2) 
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5 TV MS Record (4) 15 Hyundai (2) 

6 Andorinha (3) 16 Mega 94 (2) 

7 Chevrolet (3) 17 Prisma Imóveis (2) 

8 Ford (3) 18 Padaria Filomena (2) 

9 Lifan (3) 19 Suprimac (2) 

10 MovFlex (3) 20 Toyota (2) 
Fonte: Elaboração própria 

No decorrer da semana analisada encontramos 55 marcas anunciantes, a maioria 

empresas estaduais. O maior setor corresponde ao das concessionárias instaladas no estado. A 

área de serviços, principalmente de clínicas médicas e estéticas, é a segunda mais anunciada, 

seguida pelo mercado imobiliário. O mercado financeiro não teve nenhuma inserção. Dentre 

os anúncios destacam-se também os eventos, se fossem considerados como marca, seriam o 

maior anunciante do jornal. Além dos principais anunciantes da iniciativa privada, também 

anunciam o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sindicatos e cooperativas estaduais. 

Gráfico 12 – Total de anunciantes por setor econômico (Correio do Estado) 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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CAPÍTULO IV – INSTITUCIONALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO 

BRASIL CENTRAL 

 

4.1 Cursos de Graduação em Comunicação Social no Centro-Oeste 

4.1.1 Anos 60 e 70: ousadia e pioneirismo  

A conquista do espaço territorial com a abertura das Vias de Comunicação significou 

também abrir caminhos para as Ciências da Comunicação no centro do Brasil. Tão logo foi 

inaugurada a capital, a primeira universidade do oeste brasileiro foi criada: “a fundação 

imediata da Universidade de Brasília constitui fator decisivo para criar no Planalto Central um 

polo intelectual arrojado e inovador. E isso foi produto indiscutível da atitude patriótica e 

destemida de Darcy Ribeiro, ao conceber uma universidade comprometida com o futuro” 

(MARQUES DE MELO, 2001: 15). Para DUARTE e BARROS (2004: 95) a “construção da 

Capital fez que, do ponto de vista da história das Ciências da Comunicação no Brasil, a sua 

principal universidade, a Universidade de Brasília (UnB) já nascesse como pólo de pesquisa 

pioneiro e significativo”.  

O pioneirismo da UnB na região Centro-Oeste com seu plano “inovador e ousado”, a 

projeta entre as principais instituições do país, protagonista em vários momentos da história 

das Ciências da Comunicação do Brasil. Entre as cenas que a UnB é protagonista destaca-se a 

instalação da primeira Faculdade de Comunicação de Massa do Brasil, agrupando os cursos 

de Jornalismo, TV-Rádio-Cinema e Publicidade e Propaganda, já em 1963. Segundo 

GERALDES (2001: 283), dois anos após sua criação, a Faculdade contava com 51 

graduandos de jornalismo e 22 em cinema. 

Problemas? Inúmeros. A ditadura militar, instaurada no 
país em 64, afastara o diretor da Faculdade, Pompeu de Souza; 

um significativo contingente de professores pediu demissão e 

até a palavra massa, no nome, provocava polêmica. Os militares 

a consideravam subversiva. 
Luiz Beltrão, que assumira a direção da Faculdade 

depois da saída de Pompeu de Souza e também acabara sendo 

afastado (...). A Faculdade de Comunicação se corroia, fruto de 
disputas internas e a ditadura dava sinais de que não acabaria 

tão cedo. GERALDES (2001: 283) 
 

De acordo com a própria UnB (2010), a Faculdade foi “criada segundo uma concepção 

pioneira e inovadora” que “foi brutalmente interrompida pelos acontecimentos políticos de 

1964”. A Faculdade ressurge em 1966, sem o “subversivo” nome “de Massas”.  
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Além de ser a primeira Faculdade de Comunicação, a UnB titula o primeiro doutor, 

Luiz Beltrão, e o primeiro mestre em Comunicação do país, José Salomão David Amorim, 

possibilitando que: 

(...) a Região Centro-Oeste tenha ocupado na História 

Brasileira das Ciências da Comunicação um lugar especial. 

Brasília funciona, nos anos 60, como alavanca dos modernos 
estudos acadêmicos sobre a comunicação de massa. Verifica-se 

ali idéias vanguardistas que circulam no imaginário 

internacional, catalisando o conceito de “aldeia global” 
esboçado por Marshall McLuhan.  (MARQUES DE MELO, 

2001: 15) 

 

Em março de 1968, a Universidade Federal de Goiás (UFG) abre seu curso de 

Jornalismo; mesmo tendo sido criado cinco anos após o da UnB, para o Ministério da 

Educação (2008), é o pioneiro na área de Comunicação Social do Centro-Oeste. Segundo o 

site do MEC, os cursos de Jornalismo e Publicidade da UnB foram oficialmente criados em 

1971. Já o primeiro curso de Relações Públicas no centro geográfico do país é criado em 

1975, na UFG. 

Até o fim dos anos 70, o Centro-Oeste contava com cinco cursos na área da 

Comunicação Social, sediados em Brasília e Goiânia: Jornalismo, TV-Rádio-Cinema e 

Publicidade, na UnB – Jornalismo e Relações Públicas, na UFG. 

 

4.1.2 Anos 80 e 90: da estagnação aos novos caminhos  

Nos anos 80 há uma estagnação na abertura de cursos na Região. Apenas duas 

graduações são criadas, uma no início desta década: Radialismo, na Universidade Federal de 

Goiás (março de 1981). E outra na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, já no final 

da década, em 1989: primeiro curso de Jornalismo fora do eixo Brasília-Goiânia. 

Na década de 90, os cursos quase quadruplicam, passando de apenas sete para 27. O 

estado de Mato Grosso recebe seus primeiros cursos em 1990, na Universidade Federal de 

Mato Grosso, com as habilitações de Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda. Em 

1992, surge a primeira Graduação no interior da Região, em Várzea Grande, região 

metropolitana de Cuiabá, com a criação do curso de Jornalismo do Instituto Varzeagrandense 

de Educação. Já os cursos de Publicidade e Propaganda da Universidade de Cuiabá e do 

Centro Universitário Cândido Rondon são criados em 1996 e 1995, respectivamente.  

Em 1994, surgem na capital de Mato Grosso do Sul os cursos de Publicidade e 

Propaganda, Relações Publicas e Radio e TV, na Universidade Católica Dom Bosco; em 1990 

a instituição abre o curso de Jornalismo. Neste período, a Universidade para o 
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Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal também inicia seus cursos de Jornalismo 

e Publicidade e Propaganda. 

Em Goiás, apenas o curso de Publicidade e Propaganda da UFG, aberto em 1997, foi 

criado nesta década. No Distrito Federal, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda 

são criados na Universidade Católica de Brasília em 1996; no Instituto de Educação Superior 

de Brasília (IESB) em 1998; e no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, em 1999. 

Neste ano, o IESB funda o bacharelado em Comunicação Institucional e Relações Públicas.  

O final dos anos 90 e o início do século XXI foram marcados pelo aumento do número 

de instituições e de cursos de ensino superior em todo o país, fenômeno possibilitado pelo 

incentivo do Governo Federal, após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases, no final de 

1996. O ponto mais alto de crescimento ocorre no último governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso e no primeiro do presidente Luis Inácio Lula da Silva. No segundo governo 

do presidente Lula, de 2007 a 2010, há uma desaceleração deste crescimento, principalmente 

nas Instituições Privadas, que passam por um controle mais rígido do Governo Federal. 

 

4.1.3 Anos 2000: multiplicação do ensino 

A aprovação da LDB na década anterior, em conjunto com o cenário econômico 

favorável – estudado no capítulo anterior, permitiu um crescimento acentuado na criação de 

cursos de Comunicação Social no Centro-Oeste. Nos anos 2000, 79 cursos são criados, ou 

seja, 75,2% de todas as graduações existentes na Região ainda não completaram 10 anos de 

existência (em Goiás este percentual chega a 91,4%). Chegamos ao final da década com 105 

cursos, entre bacharelados e tecnológicos, na área Comunicação Social, lotados em 50 

instituições de ensino, como exposto na Tabela 44. 

 

Tabela 44 – Cursos de Graduação em Comunicação Social no Centro-Oeste 

 DF GO MT MS Total 

IES com cursos de Comunicação 

Social 
15 16 09 10 50 

Habilitações em Jornalismo 10 08 07 07 32 
Habilitações em Publicidade 15 10 05 07 37 
Habilitações em Relações Públicas 02 04 01 01 08 
Outras habilitações  04 02 01 02 09 
Cursos Tecnológicos 03 11 00 05 19 
Total de cursos 34 35 14 22 105 

Fonte: Ministério da Educação (2008), elaboração própria 

 

Dos 105 cursos, 60% estão no eixo Brasília-Goiânia, as duas maiores cidades da 

região, contra 21,9% instalados nas capitais pantaneiras, Cuiabá e Campo Grande; os outros 
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18% são ofertados em cidades do interior. Até meados da década de 90, os cursos na área 

concentravam-se basicamente nas capitais, hoje, existem habilitações de Comunicação sendo 

ofertadas também em onze cidades do interior: em Goiás nas cidades de Anápolis, Luziânia, 

Rubiataba e Rio Verde; em Mato Grosso nas cidades de Alto Araguaia, Rondonópolis, Sinop 

e Várzea Grande; e em Mato Grosso do Sul em Dourados, Três Lagoas e Sevíria. 

O ensino de Graduação em Comunicação Social no Centro-Oeste é majoritariamente 

privado, apenas 11,4% dos cursos são ofertados por Instituições Públicas – Federais e 

Estaduais. Todas as Universidades Federais localizadas nas capitais do Centro-Oeste possuem 

cursos de Jornalismo e Publicidade, com exceção da UFMS que possui apenas o curso de 

Jornalismo. Das Instituições públicas, apenas a Universidade Federal da Grande Dourados e a 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul chegam ao final da primeira década do século 

XXI sem ofertar nenhum curso na área. As Universidades Federais de Brasília, de Goiás e de 

Mato Grosso possuem três cursos de Graduação cada, a de Mato Grosso do Sul e as 

Universidades Estaduais de Goiás e Mato Grosso oferecem uma habilitação.  

Nas Tabelas 45, 46, 47 e 48 temos as relações dos cursos de Graduação em 

Comunicação Social do Distrito Federal, de Goiás, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, 

respectivamente; apresentadas com o nome das instituições, sua natureza, local, habilitação e 

ano de criação.  

 

Tabela 45 – Cursos de Graduação em Comunicação Social no Distrito Federal 

INSTITUIÇÃO NATUREZA LOCAL CURSO/ 

HABILITAÇÃO 
CRIAÇÃO 

Universidade de 

Brasília 
Federal Asa Norte Publicidade e 

Propaganda  
01/08/1971 

Audiovisual  01/08/2002 
Jornalismo 01/08/1971 

Universidade 

Católica de Brasília 
Privada Águas 

Claras 
Publicidade e 

Propaganda 
08/02/1996 

Jornalismo 08/02/1996 
Instituto de Educação 

Superior de Brasília 
Privada Asa Sul Cinema e Mídias 

Digitais 
02/04/2007 

Comunicação e 
Marketing 

02/04/2007 

Comunicação 

Institucional e Relações 

Públicas 

09/08/1999 

Jornalismo 24/08/1998 
Publicidade e 

Propaganda 
24/08/1998 

Faculdade Juscelino 
Kubitschek 

Privada Taguatinga Publicidade e 
Propaganda 

 

13/02/2002 



 

 

172 

Relações Públicas 13/02/2002 
Jornalismo 01/03/2005 

Centro Universitário 

Planalto do Distrito 
Federal 

Privada Asa Sul Publicidade e 

Propaganda 
01/03/1999 

Jornalismo 01/03/1999 
Faculdade Projeção Privada Taguatinga Publicidade e 

Propaganda 
14/08/2000 

Faculdade de 

Ciências 
Tecnológicas e 

Sociais 

Privada Taguatinga Publicidade e 

Propaganda 
06/02/2002 

Jornalismo 06/02/2002 

Faculdades Eurobras Privada Gama Publicidade e 
Propaganda 

01/03/2005 

Faculdade Brasília de 

Tecnologia, Ciência e 

Educação 

Privada Asa Sul Publicidade e 

Propaganda 
21/07/2003 

Escola Superior de 

Administração, 

Marketing e 
Comunicação de 

Brasília 

Privada Asa Sul Propaganda e 

Marketing 
30/01/2006 

Faculdades 

Integradas UNICESP 
Privada Guará Produção Publicitária 01/01/2004 

Produção Audiovisual 01/01/2004 
Jornalismo 19/02/2001 
Radialismo 19/02/2001 

Universidade Paulista Privada Asa Sul Publicidade e 

Propaganda 
16/02/2006 

Publicidade e 
Marketing 

09/02/2000 

Faculdade Alvorada Privada Asa Norte Publicidade e 

Propaganda 
01/03/2005 

Jornalismo 01/03/2005 
Centro Universitário 

Unieuro 
Privada Águas 

Claras 
Publicidade e 

Propaganda 
01/12/2006 

Jornalismo 09/08/2004 
Centro Universitário 
UniCEUB 

Privada Asa Norte Comunicação e 
Marketing 

28/02/2000 

Publicidade e 

Propaganda 
28/02/1973 

Jornalismo 28/02/1973 
Fonte: Ministério da Educação (2008) 

 

Tabela 46 – Cursos de Graduação em Comunicação Social em Goiás 

INSTITUIÇÃO NATUREZA LOCAL CURSO/ 

HABILITAÇÃO 
CRIAÇÃO 

Universidade Federal 

de Goiás 
Federal Goiânia Jornalismo 01/03/1968 

Publicidade e 

Propaganda 
12/03/1997 

Relações Públicas 01/03/1975 
Instituto Unificado de 

Ensino Superior 

Objetivo 

Privada Goiânia Comunicação e 

Ilustração Digital 
06/08/2008 

Comunicação 06/08/2008 
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Empresarial 
Comunicação para Web 06/08/2008 
Multimídia 06/08/2008 
Produção Gráfica 

Digital 
06/08/2008 

Design Gráfico 06/08/2008 
Publicidade e 

Propaganda 
06/08/2008 

Propaganda e 
Marketing 

06/08/2008 

Faculdade Alves Faria Privada Goiânia Publicidade e 

Propaganda 
06/02/2007 

Jornalismo 01/08/2001 
Faculdade Araguaia 

  

Privada Goiânia Jornalismo 18/10/2004 
Publicidade e 

Propaganda 
14/08/2001 

Faculdade Lions Fundação Goiânia Publicidade e 
Propaganda 

11/08/2003 

Faculdade Sul-

Americana 
Privada Goiânia Jornalismo 18/02/2002 

Publicidade e 

Propaganda 
18/02/2002 

Relações Públicas 18/02/2002 
Instituto de Ensino 

Superior de Rio Verde 
Privada Rio Verde Publicidade e 

Propaganda 
10/02/2005 

Jornalismo 05/03/2008 
Faculdade Latino 

Americana 
Privada Anápolis Publicidade e 

Propaganda 
17/02/2003 

Centro Universitário 

de Goiás 
Privada Goiânia Publicidade e 

Propaganda 
14/02/2005 

Relações Públicas 01/08/2008 
Jornalismo 01/08/2008 

Universidade Estadual 

de Goiás 
Estadual Goiânia Audiovisual 06/03/2006 

Faculdade de Ciências 
e Educação de 

Rubiataba 

Privada Rubiataba Marketing 01/08/2006 

Universidade Católica 
de Goiás 

Privada Goiânia Jornalismo 13/01/2006 
Publicidade e 
Propaganda 

13/01/2006 

Faculdade Cambury Privada Goiânia Fotografia e Imagem 12/08/2004 
Marketing 01/02/2007 
Produção Publicitária 22/02/2008 

Faculdade de 

Tecnologia SENAC 
Privada Goiânia Design Gráfico 12/03/2007 

Centro Universitário 

de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste 

Privada Luziânia Relações Públicas 01/02/2007 
Publicidade e 
Propaganda 

01/02/2007 

Fonte: Ministério da Educação (2008) 

 

Tabela 47 – Cursos de Graduação em Comunicação Social em Mato Grosso 

INSTITUIÇÃO NATUREZA LOCAL CURSO/ 

HABILITAÇÃO 
CRIAÇÃO 

Universidade de Privada Cuiabá Jornalismo 02/02/2004 
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Cuiabá Publicidade e 

Propaganda 
29/07/1996 

Centro Universitário 

Cândido Rondon 
Privada Cuiabá Jornalismo 29/01/2007 

Publicidade e 
Propaganda 

04/09/1995 

Instituto Cuiabá de 

Ensino e Cultura 
Privada Cuiabá Publicidade e 

Propaganda 
06/08/2007 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso 

Federal Cuiabá Publicidade e 
Propaganda 

05/12/1990 

Jornalismo 05/12/1990 
Radialismo 05/12/1990 

Faculdade Cenecista 
de Sinop 

Privada Sinop Jornalismo 23/02/2005 

Faculdade Cenecista 

de Rondonópolis 
Privada Rondonópolis Jornalismo 29/08/2006 

Universidade 
Estadual do Mato 

Grosso 

Estadual Alto Araguaia Jornalismo 13/02/2006 

Centro Universitário 

UNIVAG 
Privada Várzea Grande Publicidade e 

Propaganda 
31/07/2000 

Relações Públicas 31/07/2000 
Instituto 

Varzeagrandense de 

Educação 

Privada Várzea Grande Jornalismo 06/03/1992 

Fonte: Ministério da Educação (2008); e-MEC (2010) 

 

Tabela 48 – Cursos de Graduação em Comunicação Social em Mato Grosso do Sul 

INSTITUIÇÃO NATUREZA LOCAL CURSO/ 

HABILITAÇÃO 

CRIAÇÃO 

Centro Universitário da 

Grande Dourados 

Privada Dourados Jornalismo 10/02/2004 

Publicidade & Marketing 05/02/2007 

Produção Publicitária 01/02/2006 

Universidade Católica 

Dom Bosco 

Privada Campo 

Grande 

Jornalismo 08/02/1999 

Publicidade e Propaganda 25/07/1994 

Rádio e TV 25/07/1994 

Centro Universitário de 

Campo Grande 

Privada Campo 

Grande 

Publicidade e Propaganda 21/01/2008 

Universidade para o 

Desenvolvimento do 

Estado e da Região do 

Pantanal 

Privada Campo 

Grande 

Publicidade e Propaganda 01/02/1998 

Jornalismo 01/02/1998 

Marketing 02/02/2007 

Multimídia 02/02/2007 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul 

Federal Campo 

Grande 

Jornalismo 10/03/1989 

Faculdade Mato Grosso 

do Sul 

Privada Campo 

Grande 

Publicidade e Propagada 10/08/2009 

Faculdade Estácio de Sá Privada Campo 

Grande 

Jornalismo 26/03/2001 

Publicidade e Propagada 26/03/2001 

Instituto de Ensino 

Superior de Dourados 

Privada Dourados Publicidade e Propagada 10/08/2002 

Comunicação Institucional 21/02/2005 

Produção Multimídia 21/02/2005 

Faculdades Integradas 

de Três Lagoas 

Privada Três 

Lagoas 

Jornalismo 02/02/2004 

Publicidade e Propaganda 02/02/2004 

Relações Públicas 02/02/2004 

Faculdade de Sevíria Privada Sevíria Radialismo 04/02/2001 

Fonte: Ministério da Educação (2008) 
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4.2 Programas de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil Central 

O crescimento do número de Graduações no Centro-Oeste nas duas últimas décadas 

não é acompanhado pelo nível de Pós-Graduação Stricto Sensu. O segundo Mestrado em 

Comunicação do Centro-Oeste surge apenas quatro décadas após a criação do Programa 

pioneiro da UnB: em 2007, na Universidade Federal de Goiás. Um ano depois, é lançado o 

Programa da Universidade Católica de Brasília. E recentemente, em agosto de 2011, o quarto 

Mestrado em Comunicação do Centro-Oeste inicia suas atividades, tendo como sede a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 

2010), órgão do Ministério da Educação do Brasil responsável pela regulamentação dos 

cursos de Mestrado e Doutorado, existia em 2010, 54 Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Comunicação Social no país, divididos em 39 Mestrados e 15 Doutorados. A 

maioria dos cursos está localizada no Sudeste, que juntamente com a região e o Sul detêm 

75,9% de todos os Programas de Pós-Graduação na área. A Região Nordeste possui 12,9% 

destes cursos; seguida pelo Centro-Oeste, com 7,4%; e o Norte, com 3,7%. As porcentagens 

detalhadas por Região e nível do Programa podem ser vistas na Tabela 49. 

O estado de São Paulo é o que possui o maior número de Mestrados e Doutorados em 

Comunicação do Brasil. No entanto, segundo a CAPES (2010), nenhum Programa do referido 

Estado é avaliado com a nota máxima pelo órgão – cinco. Os estados do Rio de Janeiro (UFF 

e UFRJ) e Rio Grande do Sul (UNISINOS e PUC/RS) possuem dois Mestrados e dois 

Doutorados com nota máxima pela CAPES; Minas Gerais (UFMG) e Bahia (UFBA) possuem 

um Doutorado e um Mestrado com cinco. Os Programas da Universidade de Brasília possuem 

nota quatro e os Mestrados da Universidade Federal de Goiás e Universidade Católica de 

Brasília três, nota mínima exigida para recomendação pela CAPES. 

Tabela 49 – Programas de Mestrado e Doutorado em Comunicação no Brasil 

 Mestrado Doutorado Total 
Nº % Nº % 

Brasil 39 100 15 100 54 
Centro-Oeste 3 7,6 1 6,6 4 
Nordeste 5 12,8 2 13,3 7 
Norte 2 5,1 0 0,0 2 
Sudeste 21 53,8 8 53,3 29 
Sul 8 20,5 4 26,6 12 
Fonte: CAPES (2010) 

 

Para o Prof. Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, então coordenador da 

área de Ciências Sociais Aplicadas I da CAPES, no Brasil “(...) seriam precisos 33 anos para 
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que o sistema conseguisse terminar de doutorar todos os docentes necessários à graduação em 

Comunicação” (GOMES, 2000: 128).  

Além de poucos Programas Stricto Sensu, segundo o Ministério da Integração 

Nacional, “o investimento em P&D no Centro-Oeste ainda é muito modesto e bastante 

concentrado no Distrito Federal. A região conta com 6.162 pesquisadores, a grande maioria 

nas Universidades e mais de um terço no Distrito Federal” (2006: 94). A Tabela 50 apresenta 

que no ano de 2009 apenas 24 pesquisadores possuíam bolsa de estudos da CAPES para 

realizar Pós-Graduação em todo o Centro-Oeste. 

 

Tabela 50 – Concessão de Bolsas de pós-graduação da Capes em 2009 

 Mestrado Doutorado Pós-Doutorado Total 

Brasil - Todas as Áreas 27.192 17.873 2.088 47.153 
Brasil – Ciências Sociais 
Aplicadas   

395 237 9 641 

Brasil – Comunicação 309 189 9 507 
Centro-Oeste – Comunicação 19 5 0 24 
UNB – Comunicação 10 5 0 15 
UFG – Comunicação 9 0 0 9 
Fonte: Geocapes (2010) 

 

No próximo tópico, faremos uma apresentação sobre os três primeiros Programas de 

Pós-Graduação da Região. Criado há apenas alguns meses, o Mestrado em Comunicação da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul não possui seus indicadores divulgados no 

portal da CAPES até a data de finalização deste capítulo (setembro de 2011). 

 

4.2.1 Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação da Universidade de 

Brasília, como visto, foi o primeiro da Região Centro-Oeste e segundo a CAPES (2010) “o 

terceiro mais antigo do país”. Criado de fato em 1963, com sérias dificuldades durante os 

primeiros anos devido à Ditadura Militar, inicia oficialmente suas atividades em 1974 

(GERALDES, 2001: 283). O Programa começa oferecendo um Mestrado e 40 anos depois, 

em 2003, o Doutorado inicia suas atividades. Atualmente, os dois níveis estão estruturados em 

uma Área de Concentração: “Comunicação e Sociedade”, que abriga quatro Linhas de 

Pesquisa, Tabela 51. 

Tabela 51 – Dados do Programa em Comunicação da UnB 

Nível Início Área de Concentração Linhas de Pesquisa 
Mestrado 1974 

 
Comunicação e Sociedade 1. Imagem e Som 

2. Jornalismo e Sociedade 
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Doutorado 2003 3. Teorias e Tecnologias da 

Comunicação 
4. Políticas de Comunicação e de 

Cultura 
Fonte: CAPES (2010) 

 

 O curso de Mestrado, por muitos anos o único da região, tem importante papel na 

formação de docentes e pesquisadores na Região Centro-Oeste. O Projeto do Doutorado na 

Universidade surge nos “primeiros anos da década de 90. Em 1999, o Projeto de Doutorado 

foi aprovado pelas instâncias superiores da Universidade de Brasília, sendo que o primeiro 

edital de seleção para o Doutorado foi lançado em 2002, com aulas iniciando-se no primeiro 

semestre de 2003.” (UNB, 2010b) 

 Segundo a Proposta do Programa (UNB, 2010b), a sua Área de Concentração reflete 

“a vocação da Faculdade” e tem por objetivo “a investigação das práticas, processos, 

produtos, instituições e tecnologias do campo da Comunicação e suas relações com as esferas 

políticas, econômicas e culturais das sociedades contemporâneas.” 

 Já os objetivos das quatro Linhas de Pesquisas abarcadas pelo Programa são: 

1. Imagem e Som 

Descrição: Discussões teóricas e pontuais sobre imagem e som 
e suas relações com as práticas sociais e as experiências dos 

sujeitos na contemporaneidade.  

2. Jornalismo e Sociedade 
Descrição: Objeto é o jornalismo enquanto campo teórico e 

prático, como categoria cognitiva de representação da realidade, 

leitura crítica dos processos de produção da notícia e da 
narrativa jornalística.  

3. Teorias e Tecnologias da Comunicação 

Descrição: O objetivo desta linha de pesquisa é acompanhar 

criticamente os problemas que emergem com a chamada 
Sociedade da Informação, ou seja, as relações das tecnologias 

da comunicação com a sociedade complexa. 

4. Políticas de Comunicação e de Cultura 
Descrição: Investigação das relações entre o campo das 

comunicações e o campo da política, abarcando tanto a esfera 

do Estado, como a do espaço público. (UNB, 2010b – grifos 

nossos)  

 

 Conforme podemos observar na Tabela 52, estas quatro Linhas possuem 22 Projetos 

de Pesquisas, sendo que cinco estão concluídos e o restante em andamento. As Linhas 

Jornalismo e Sociedade e Imagem e Som são as que possuem o maior número de Projetos de 

Pesquisas, oito e sete, respectivamente. Nenhuma Linha de Pesquisa apresenta trabalhos 

ligados diretamente à Comunicação e a Sociedade da Macro-região onde está inserido o 

Programa. 
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Tabela 52 – Projetos de Pesquisa por Linha de Pesquisa/UnB 

Linha  Pesquisa Situação Natureza 
Imagem e Som Cultura, Memória e Desenvolvimento  Em andamento PP 

História do Brasil em Meio Digital  Em andamento PP 
Imagem da Comunicação na Saúde  Em andamento SND 
Imagens do Brasil na dinâmica da televisão 

fechada  
Concluído PP 

Imagens: Construções e Representações  Em Andamento PP 
Imagens: Construções e Representações na 

Mídia  
Em Andamento PP 

Paisagens Sonoras Concluído Projeto de 

Pesquisa 
Em Andamento PP 

Jornalismo e 

Sociedade 
Análise da narrativa jornalística  Em Andamento  PP 
Conflitos, tensões e negociações de sentido 

entre news promoters e news assemblers na 

construção de uma versão predominante 
(corpus resultante) na 
mídia: o episódio Crise da Universidade de 

Brasília em 2008 

Em Andamento PP 

Informe Mundial sobre a situação da mulher 

nos meios noticiosos  
Concluído  PP 

Jornalismo e crise ética no Brasil  Em Andamento PP 
Jornalismo Institucional: como terceiro setor 
pauta a mídia  

Em Andamento PP 

O blog como espaço de identidade e de 

jornalismo de autor  
Concluído PP 

O referencial teórico-metodológico da Escola 
Francesa de Análise de Discurso  

Em Andamento  PP 

Perfil dos cibermeios de Brasília. 

Tipologização dos meios digitais na capital 

brasileira com base em metodologia adotada 
na Espanha  

Em Andamento SND 

  

Teorias e 

Tecnologias 

da 

Comunicação 

 

Comunicação e Caos: um estudo 

interdisciplinar entre a Física e a 

Comunicação 
Social 

Em Andamento PP 

Epistemologia da Comunicação módulo 3: o 

universo teórico de língua inglesa  
Em Andamento PP 

Metodologia da Comunicação: o problema de 

ensino de metodologia de pesquisa  
Concluído PP 

Políticas de 

Comunicação 

e de Cultura 

Comunicação, cultura e política no campo 

audiovisual: cinema, televisão, mídias 
audiovisuais on-line.  

Em Andamento PP 

Implantação do rádio digital no Brasil: 

experiências, impacto, tendências e 

perspectivas 

Concluído PP 

Laboratório de Políticas de Comunicação: 

Bases Normativas de um novo Modelo 

Institucional para a Comunicação Brasileira 

Em Andamento PP 

Mapeamento das condições técnicas das 
emissoras de rádio brasileiras e sua 

adaptabilidade ao padrão de transmissão 

digital sonora terrestre 

Em Andamento PP 

Fonte: CAPES (2010);  PP= Projeto de Pesquisa; SND = Sem Natureza Definida. 
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Atualmente, consoante a CAPES (2010), o Programa da UnB, além de seminários e 

atividades de docência e pesquisa, conta com 11 disciplinas: 

6. Comunicação e Gênero 

7. Estética e Comunicação 

8. Estudos Culturais da Comunicação 

9. Estudos Econômicos e Políticos 

10. Filosofia da Comunicação 

11. Interpretação de Produtos Culturais 

12. Metodologia de Pesquisa em Comunicação 

13. Políticas de Comunicação 

14. Processos Interpretativos da Comunicação 

10. Sociologia da Comunicação 

11. Teorias da Comunicação 

O Corpo Docente é formado por 23 pesquisadores, sendo 15 permanentes, sete 

colaboradores e um visitante. A área de formação do quadro é diversificada, 12 (52,1%) são 

titulados em Comunicação; três (13%) em Sociologia; dois (8,6%) em Ciências da 

Informação; dois (8,6%) em Comunicação Visual; dois (8,6%) em Ciências Sociais 

Aplicadas; um (4,3%) em Economia; e um (4,3%) em História.  

Estes docentes são egressos de 15 Universidades: sete (30%) da própria Universidade 

de Brasília; dois da Universidade Estadual de Campinas; um da Universidade de São Paulo; 

um da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo; um da Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos; e 11 (47,8%) foram titulados em Universidades estrangeiras: dois na Universidad 

Autonoma de Barcelona, Espanha; um na Universidad Complutense de Madrid, Espanha; um 

na Universidade Nova de Lisboa, Portugal; um na Université de Grenoble, França; um na 

Graduote Center/CUNY, EUA; um na McGill University, Canadá; um na Université René 

Descartes – Sorbone, França; um na University of Wisconsin, EUA; um na Universidade de 

Lancaster, Grã-Bretanha; e um na University of Missouri, EUA. 

A CAPES (2010) destaca a grande experiência do Corpo Docente, quatro (17,3%) 

concluíram o Doutorado há mais de 25 anos; dois (8,6%) há mais de 15; quatro (17,3%) há 

mais de dez; onze (47,8%) há mais de cinco; e apenas dois (8,6%) há menos de cinco anos. 

 

Tabela 53 – Corpo docente, vínculo e formação/UnB 
Docente Vínculo Titulação 

Tipo Início  Ano Área IES 

Armando Bulcão Ser. Pub. 2009 D 2004 Comunicação Universidad 
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(C) Autonoma de 

Barcelona/Espanha 
Carlos Eduardo 

Machado da  
Costa Esch 

Ser. Pub. 

(C) 
2009 D 2003 Comunicação Univesidad 

Complutense de 
Madrid/Espanha 

César Ricardo 

Siqueira Bolaño 
Ser. Pub. 

(V) 
2009 D 1993 Economia Universidade 

Estadual de 

Campinas 
Christina Maria 

Pedrazza Sêga 
Ser. Pub. 

(C) 
2009 D 2002 Comunicação Universidade Nova 

de Lisboa/Portugal 
Dácia Ibiapina da 

Silva 
Ser. Pub. 

(C) 
2009 D 2002 Comunicação 

Visual 
Universidade de 

Brasília 
Dione Oliveira Moura Ser. Pub. 

(P) 
2002 D 2001 Ciência da 

Informação 
Universidade de 

Brasília 
Gustavo de Castro e 

Silva 
Ser. Pub. 

(C) 
2008 D 2002 Ciências 

Sociais 
Aplicadas 

Pontifícia 

Universidade 
Católica de São 

Paulo 
Lavinia Madeira 
Ribeiro 

Ser. Pub. 
(P) 

2001 D 1998 Sociologia Universidade 
Estadual de 

Campinas 
Luiz Claudio Martino Ser. Pub. 

(P) 
1997 D 1997 Sociologia Université René 

Descartes – 
Sorbone/França 

Luiz Gonzaga 

Figueiredo Motta 
Ser. Pub. 

(P) 
1969 D 1982 Comunicação University of 

Wisconsin/EUA 
Luiz Martins da Silva Ser. Pub. 

(P) 
1988 D 1996 Sociologia Universidade de 

Brasília 
Marcelo Feijó Rocha 

Lima 
Ser. Pub. 

(C) 
2009 D 1995 Comunicação 

Visual 
Universidade de 

Brasília 
Maria Jandyra 
Cavalcanti Cunha 

Ser. Pub. 
(C) 

2009 D 1996 Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

Universidade de 
Lancaster/Grã-

Bretanha 
Murilo César Oliveira 
Ramos 

Ser. Pub. 
(P) 

1974 D 1982 Comunicação University of 
Missouri/EUA 

Nélia Rodrigues Del 

Bianco 
Ser. Pub. 

(P) 
1993 D 2004 Comunicação Universidade de 

São Paulo 
Pedro David Russi 
Duarte 

Ser. Pub. 
(P) 

2006 D 2005 Comunicação Universidade do 
Vale do Rio dos 

Sinos 
Selma Regina Nunes 

Oliveira 
Ser. Pub. 

(P) 
1993 D 2001 História Universidade de 

Brasília 
Sergio Dayrell Porto Ser. Pub. 

(P) 
2009 D 1985 Comunicação McGill 

University/Canadá 
Solano dos Santos 

Nascimento 
Ser. Pub. 

(P) 
2009 D 2007 Comunicação Universidade de 

Brasília 
Susana Madeira Dobal 

Jordan 
Ser. Pub. 

(P) 
1989 D 2002 Comunicação Graduote 

Center/CUNY/GC/

EUA 
Tânia Siqueira 
Montono 

Ser. Pub. 
(P) 

1986 D 2001 Comunicação Universidad 
Autonoma de 

Barcelona/Espanha 
Thaís de Mendonça 

Jorge 
Ser. Pub. 

(P) 
2009 D 2007 Comunicação Universidade de 

Brasília 
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Zélia Leal Adghirni Ser. Pub. 

(P) 
1994 D 1985 Ciência da 

Informação 
Université de 

Grenoble/França 
Fonte: CAPES (2010) P=Permanente; C=Colaborador; V=Visitante 

 

O Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, desde 1977, data oficial 

da primeira dissertação defendida, formou 306 pesquisadores, sendo 16 doutores e 290 

mestres, Tabela 54. A UnB teve uma média de 9,2 pós-graduados por ano, um indicador baixo 

dado à carência de pesquisadores em Comunicação no Centro-Oeste. Esta média é 5,2 vezes 

menor que a do Programa da Universidade de São Paulo, que tem como média de formação a 

quantia de 47,8 ao ano. Outro Programa pioneiro, contemporâneo ao da UnB, formou de 1972 

a junho de 2008, “1727 pós-graduados, sendo 632 doutores e 1095 mestres” (VASSALLO 

DE LOPES, 2008: 200).  

 

Tabela 54 – Teses e Dissertações em Comunicação defendidas na UnB 
 1977/ 1979 1980/ 1989 1990/1999 2000/2006 2007/2008 2009/2010 Total 

DO - - - - 11 5 16 

ME 19 24 73 111 30 33 290 

Fonte: CAPES (2010) e UNB (2010a)  

 

Segundo a última avaliação trienal da CAPES (2010), publicada em 2007, o Programa 

em Comunicação da Universidade de Brasília, em geral, é um “Bom” curso, conforme 

exibido na Tabela 55. A escala utilizada pela CAPES vai de “Deficiente” (nota 1); “Fraco” 

(nota 2); “Regular” (nota 3) – mínimo para o curso ser recomendado; “Bom” (nota 4) e 

“Muito Bom” (nota 5). 

 

Tabela 55 – Avaliação do Programa da UnB/CAPES 2007 

QUESITOS  AVALIAÇÃO 

Proposta do Programa Regular 

Corpo Docente Bom 

Corpo Discente, Teses e Dissertações Muito Bom 

Produção Intelectual Regular 

Inserção Social Bom 

Nota da Comissão Bom  

Conceito 4 

Fonte: Capes 2010 

 

Para a Comissão Avaliadora, há “distorções na distribuição dos docentes” nas Linhas 

de Pesquisas, “sendo que uma delas conta com apenas um professor”. Para a CAPES (2010) 

existe uma:   

forte dispersão nas disciplinas „temáticas‟, que não se 

constituem claramente num eixo articulador com a Área de 
Concentração do programa nem com suas LP. Destacam-se, 
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nesse sentido, as disciplinas "Estética e comunicação", "Estudos 

culturais da comunicação", "Interpretação de produtos 

culturais", cujas ementas parecem se justificar antes pela área 
de interesse pessoal dos docentes que as ministraram do que por 

sua coerência com a proposta do curso. 
 

Outra preocupação do órgão é a não atualização da Proposta do Programa, com 

informações “bastante precárias. Basicamente, repetem-se nos dois últimos anos do triênio, 

não havendo dados concretos nem substanciais sobre a estrutura laboratorial e física nas quais 

as atividades de ensino e de pesquisa se desenvolvem.” (ibid.). O item “Publicação 

qualificada do Programa por docente permanente” foi o pior avaliado – conceito “Fraco”. 

Dentre as melhorias e conquistas nos últimos anos, há que se ressaltar: a “digitalização 

e disponibilização on-line do acervo completo de Teses e Dissertações do PPG” (UNB, 

2010b) e a inserção do corpo docente em associações de pesquisa. Com destaque para “a Prof.  

Nélia Del Bianco, como Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

da Comunicação (2008-2011)” e para o Prof. Murilo César Ramos: Prêmio Luiz Beltrão de 

Ciências da Comunicação, na categoria Liderança Emergente de 2009. 

Os Programas da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Católica de 

Brasília, por serem recentes, ainda não possuem a avaliação trienal divulgada no portal da 

CAPES. Os dados da avaliação da UnB são referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006, período 

anterior à criação dos dois Programas. 

 

4.2.2 Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás 

O segundo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação da Macro-

região Centro-Oeste passou por vários anos de construção até sua recomendação pela CAPES. 

A primeira proposta foi apresentada sem êxito em 2003, então, a equipe de professores 

envolvida no projeto readequou o mesmo e o apresentou pela segunda fez, e mais uma vez a 

comissão de especialistas do órgão do Ministério da Educação não aprovou a criação do 

Mestrado na Universidade Federal de Goiás. Somente na terceira tentativa o projeto é 

aprovado e o Programa inicia suas atividades em 2007, com o nível de Mestrado (UFG, 

2010b). O Mestrado possui como Área de Concentração: “Comunicação, Cultura e 

Cidadania”, concentrando quatro Linhas de Pesquisa, Tabela 56. 

 

Tabela 56 – Dados do Programa em Comunicação da UFG 
Nível Início Área de Concentração Linhas de Pesquisa 
Mestrado 2007 Comunicação, Cultura e 

Cidadania 
1. Mídia e Cultura 
2. Mídia e Cidadania 

Fonte: CAPES (2010) 
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O curso surge com grandes expectativas na Macro-região, conhecendo a carência de 

pesquisadores no Centro-Oeste o “Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás tem por tem por objetivo a capacitação e a 

formação de profissionais para atuarem na docência do ensino superior, na pesquisa científica 

e no desenvolvimento de atividades inerentes à área de concentração” (UFG, 2010b). A 

qualificação profissional e a formação de mais mestres no Brasil Central, Goiás, é uma 

injeção importante para a solidificação das Ciências da Comunicação na Região, até então 

exclusiva do Programa da UnB. 

Segundo a Proposta do Programa (UFG, 2010b), “com a finalidade de inserir-se no 

contexto nacional”, a UFG “tem consolidado espaço para acordos com outros programas de 

Pós-graduação, além de manter um permanente e importante diálogo com entidades 

científicas tais como INTERCOM (Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 

Compós (Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação), Socine 

(Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema), Abralic (Associação Brasileira de Literatura 

Comparada)”.  

Como visto, a Área de Concentração do Programa está dividida em duas Linhas de 

Pesquisas, cujos objetivos são: 

12. Mídia e Cultura 
Descrição: Estudo da produção cultural midiática em suas interfaces 

com a dinâmica cultural das sociedades contemporâneas, com relevo 

sobre questões de identidade, diversidade cultural, multiculturalismo e 

globalização. 

13. Mídia e Cidadania 

Descrição: Estudo da relação entre mídia e processos de sociabilidade, 

socialização e exercício da cidadania política nas sociedades 

contemporâneas. Ênfase sobre os processos formativos da cidadania 

em suas variadas matizes políticas criadas, mantidas e transformada. 

(UFG, 2010b). 

 

Atualmente estas duas linhas possuem 22 Projetos de Pesquisa, um já concluído. A 

Linha de Mídia e Cultura conta com doze Projetos e a de Mídia e Cidadania dez, são eles: 

 

Tabela 57 – Projetos de Pesquisa por Linha de Pesquisa/UFG 

Linha  Pesquisa Situação Natureza 
Mídia e 

Cultura 
Ágora virtual e democracia: novas demandas 

sociais  
Em andamento PP 

Cinema e História  Em andamento PP 
Cinema e Psicanálise  Em andamento PP 
Comunicação, Ética e Cidadania  Em andamento PP 
Cultura e apropriação tecnológica: o caso dos 
periódicos eletrônicos 

Em andamento PP 

Identidade cultural e representação midiática Em andamento PP 
Imagens da exclusão: subalternidade e minorias Em andamento PP 
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na mídia brasileira contemporânea 
Informação e competitividade: um estudo sobre 

a prática da inteligência competitiva em 

pequenas e médias empresas do setor de 
confecções do Estado de Goiás 

Em andamento PP 

Inovação tecnológica no sistema de 

comunicação científica: os periódicos 

científicos nas atividades de pesquisa no Brasil 

Em andamento PP 

Representação social e construção da cidadania Em andamento PP 
Representações do outro: o olhar da mídia sobre 

as diversidades 
Em andamento PP 

Retratos de mulher: representações do feminino 
na mídia  

Em andamento PP 

Mídia e 

Cidadania 
A imagem da mulher candidata nas eleições 

municipais 2008 em Goiânia Em Andamento 

Projeto de Pesquisa 

Em andamento PP 

A representação de identidades culturais através 

da imagem em movimento: análise de 

autorrepresentação dos grupos indígenas da 
América do Norte e da América do Sul 

Em andamento PP 

As cores do telejornal: representações étnicas 

no telejornalismo brasileiro 
Em andamento PP 

Bem estar social e o aprendizado da cidadania - 
o material não factual e a questão do serviço no 

telejornalismo brasileiro. 

Em andamento PP 

Cinema e educação: a representação da cultura 

Afro-brasileira no cinema documental e 
pedagógico 

Em andamento PP 

Gestão da informação e práticas informacionais 

nos meios de comunicação como processo de 
mediação da cidadania.  

Concluído PP 

Política de programação de emissoras públicas, 

utilizando a Rádio Universitária como um 

estudo de caso 

Em andamento PP 

Práticas informacionais e cidadania  Em andamento PP 
Processos midiáticos e cidadania  Em andamento PP 
Violência criminalizada e segurança pública: 

cidadania, direitos humanos e comunicação. 
Em andamento PP 

Fonte: CAPES (2010);  PP= Projeto de Pesquisa; SND = Sem Natureza Definida. 

 

A CAPES (2010) informa que o Programa da UFG atualmente oferece 16 disciplinas: 

12. Comunicação, Cidadania e Direitos Humanos 

13. Comunicação, Cultura e Identidade 

14. Estudos Avançados em Mídia e Cidadania I 

15. Estudos Avançados em Mídia e Cidadania II 

16. Estudos Avançados em Mídia e Cidadania III 

17. Estudos Avançados em Mídia e Cultura I 

18. Estudos Avançados em Mídia e Cultura II 

19. Estudos Avançados em Mídia e Cultura III 
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20. Estudos de Comunicação e Política 

21. Metodologia da Pesquisa em Comunicação 

22. Mídia e Cidadania 

23. Mídia e Cultura 

24. Mídia e Democracia 

25. Mídia, Cultura e Globalização 

26. Sociologia da Cultura e da Comunicação 

27. Teorias da Comunicação 

 

O Corpo Docente é formado por dez pesquisadores, nove permanentes e um 

colaborador. Destes, 50% são titulados em Comunicação; dois professores cursaram o 

Doutorado em Ciências da Informação; um em Cinema; um em Letras e outro em Educação. 

Estes docentes são egressos de oito Universidades, seis nacionais e duas estrangeiras: três são 

da Universidade de São Paulo; a Universidade Metodista de São Paulo, a Universidade 

Federal da Bahia, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e a Universidade de Brasília possuem um egresso cada. 

Das universidades estrangeiras Universidade de Sorbone, na França, e a Universidad de 

Múrcia, na Espanha há um titulado cada. Quanto à experiência do Corpo Docente, o Programa 

da UFG possui 60% do seu quadro com Doutorado concluído há mais de 10 anos, com 

destaque a um com mais de 20 anos e três com mais de 15. Nos outros 40% encontramos três 

doutores há mais de cinco anos e apenas um com menos de cinco. 

 

Tabela 58 – Corpo docente, vínculo e formação/UFG 

Docente Vínculo Titulação 
Tipo Início  Ano Área IES 

Ana Carolina Rocha 

Pessoa Temer 
Ser. Pub. 

(P) 
2006 D 2001 Comunicação Universidade 

Metodista 
Cleide Aparecida 

Carvalho Rodrigues 
Ser. Pub. 

(C) 
2009 D 2006 Educação Universidade 

Federal da Bahia 
Goiamérico Felicio 

Carneiro dos Santos 
Ser. Pub. 

(P) 
2002 D 1999 Letras Pontifícia 

Universidade 
Católica do Rio de 

Janeiro 
Lisandro Magalhães 
Nogueira 

Ser. Pub. 
(P) 

1989 D 2003 Comunicação Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 

Paulo 
Luiz Antônio Signates 
Freitas 

Ser. Pub. 
(P) 

1994 D 2001 Comunicação Universidade de 
São Paulo 

Magno Luiz Medeiros 

da Silva 
Ser. Pub. 

(P) 
1997 D 1997 Comunicação Universidade de 

São Paulo 
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Maria de Fátima 

Garbelini 
Ser. Pub. 

(P) 
1995 D 2002 Ciências da 

Informação 
Universidad de 

Múrcia/Espanha 
Maria Luiza Martins 

de Mendonça 
Ser. Pub. 

(P) 
1993 D 1999 Comunicação Universidade de 

São Paulo 
Rosa Maria Berardo Ser. Pub. 

(P) 
1997 D 2000 Cinema Universidade de 

Sorbone/França 
Suely Henrique de 

Aquino Gomes 
Ser. Pub. 

(P) 
2002 D 1999 Ciências da 

Informação 
Universidade de 

Brasília 
Fonte: CAPES (2010) P=Permanente; C=Colaborador 

 

Iniciado em 2007, o Programa da UFG formou seu primeiro mestre já no ano seguinte. 

O Mestrado fecha o ano de 2010 com seus primeiros 20 pesquisadores, conforme observamos 

na Tabela 59. 

 

Tabela 59 – Dissertações em Comunicação defendidas na UFG 

 2008 2009 2010* Total 

ME 1 9 10 20 
Fonte: CAPES (2010) e UFG (2010) *Defesas até em novembro de 2010 

 

4.2.3 Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília 

O segundo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação do Distrito 

Federal, terceiro da Macro-região Centro-Oeste, inicia suas atividades em 2008 na 

Universidade Católica de Brasília (UCB). Assim como o Programa iniciado no ano anterior 

em Goiás, o Mestrado da UCB tem como proposta a “formação avançada de professores e 

pesquisadores”, seguem alguns dos objetivos do programa: 

1. Contribuir para a consolidação do campo da Comunicação, a 
partir de seus eixos epistemológicos e suas especificidades e 

respeitando o caráter transdisciplinar da pesquisa e do ensino na 

área; 

2. Formar pesquisadores e docentes para atuação nos cursos 

de graduação das áreas da comunicação social e das ciências 

sociais aplicadas, dotados das competências necessárias para 

desenvolver pesquisas científicas que venham contribuir para o 
desenvolvimento sustentável e a justiça social, no campo das 

ciências da comunicação; 

3. Fortalecer o espaço de reflexão e produção acadêmico-

científica sobre as temáticas da comunicação a partir da 

região Centro-Oeste; 

4. Estreitar vínculos entre a academia e organizações públicas e 

privadas, com vistas à inserção social do conhecimento produzido 
no Programa; 

5. Qualificar pesquisadores, docentes e profissionais para que 

consigam intervir, a partir da pesquisa e da construção do 
conhecimento, em processos comunicativos demandados pela 

sociedade, com o domínio das novas competências multimídia, 

assumindo postura favorável ao aprendizado, com abertura ao 
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novo e aos domínios de um saber plural, de forma crítica, 

participativa e ética. (UCB, 2010) (grifos nossos) 
 

O Programa da UCB é o único entre os Programas da Macro-região que apresenta um 

objetivo específico com referência ao Centro-Oeste. O Mestrado está estruturado em uma 

Área de Concentração e duas Linhas de Pesquisa, Tabela 60.  

 

Tabela 60 – Dados do Programa em Comunicação da UCB 
Nível Início Área de Concentração Linhas de Pesquisa 
Mestrado 2008 Processos 

Comunicacionais 
1. Processos Comunicacionais na 

Cultura Mediática 
2. Processos Comunicacionais nas 

Organizações 
Fonte: CAPES (2010) 

 

O objetivo da Área de Concentração é “produzir conhecimento a partir da observação 

dos fenômenos intrínsecos à comunicação enquanto processo, situando-os histórica e 

epistemologicamente, justificando as abordagens e as tendências teóricas e metodológicas, de 

forma a avançar na circunscrição do campo da comunicação como ciência, destacando a 

valorização da formação docente e as possibilidades de inserção transformadora nos processos 

da comunicação” (UCB, 2010). Em complemento, suas duas Linhas de Pesquisa objetivam: 

3 Processos Comunicacionais na Cultura Mediática 
Descrição: Analisa criticamente as questões da linguagem e do sentido 

no campo da produção cultural mediada pelas novas tecnologias da 

informação e da comunicação, sob a ótica dos paradigmas 

comunicacionais que orientam a produção, a circulação e a recepção. 

4 Processos Comunicacionais nas Organizações 

Descrição: Envolve um vasto espectro de processos comunicativos 

que se realizam nas organizações sociais e na interface de 

relacionamento com seus públicos, tendo como objetos de estudo e de 

prospecção a dinâmica da comunicação nos contextos organizacionais. 

 

 As duas Linhas do Programa possuem juntas sete Projetos de Pesquisa, todos em 

andamento, Tabela 61. Cinco estão ligados à Linha Processos Comunicacionais na Cultura 

Mediática e dois à Linha de Processos Comunicacionais nas Organizações. 

 

Tabela 61 – Projetos de Pesquisa por Linha de Pesquisa/UCB 

Linha  Pesquisa Situação Natureza 
Processos 

Comunicacionais 

na Cultura 

Mediática 

Artes Tradicionais na Cultura Mediática  Em 

Andamento 
PD 

Comunicação, Espiritualidade e Arte  Em 

Andamento 
PD 

Mídia e Cidadania  Em 

Andamento 
PD 

Mídias Digitais Em 

Andamento 
PD 
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Narrativas Publicitárias  Em 

Andamento 
PD 

Processos 

Comunicacionais 
nas Organizações 

 

Mídias Organizacionais Em 

Andamento 
PD 

Rupturas da Convergência Digital: na 

Comunicação, nas Organizações, na 
Sociedade 

Em 

Andamento 
PD 

Fonte: CAPES (2010);  PP= Projeto de Pesquisa; PD = Projeto de Desenvolvimento. 

 

O Programa da UCB, segundo a CAPES (2010), oferece 11 disciplinas: 

28. Comunicação e Identidades nas Organizações 

29. Comunicação e Sistemas Organizacionais 

30. Comunicação, Informação e Significação 

31. Comunicação, Mídia e Poder 

32. Ensino em Comunicação 

33. Informação e Processos Cognitivos 

34. Linguagem e Comunicação  

35. Método em Comunicação 

36. Processos de Comunicação na Cultura Brasileira Contemporânea  

37. Temas emergentes de Pesquisa em Comunicação 

38. Teorias da Comunicação 

O Corpo Docente é formado por nove pesquisadores, sete permanentes e dois 

colaboradores. A formação do quadro é composta por cinco áreas: Comunicação, com quatro 

titulados; História, com dois; e Sociologia, Linguística e Artes com um cada. Estes docentes 

são egressos de cinco Universidades, uma delas estrangeira. A Universidade de Brasília e a 

Universidade de São Paulo titularam três doutores cada; a Universidade Metodista de São 

Paulo e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um cada. Um docente foi titulado na 

França, Université de Paris III. No que se refere à experiência do Corpo Docente, a UCB 

conta com um doutor titulado há mais de 20 anos, cinco há mais de 10 anos e três há cinco 

anos ou mais. 

 

Tabela 62 – Corpo docente, vínculo e formação/UCB 

Docente Vínculo Titulação 
Tipo Início  Ano Área IES 

Ana Lúcia Coelho 

Novell 
C 2008 D 1999 Comunicação Universidade de 

São Paulo 
Elen Cristina Geraldes P 2002 D 2000 Sociologia Universidade de 

Brasília 
Florence Marle Dravel P 2006 D 2002 Linguística Université de Paris 

III/França 
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João José Azevedo 

Curvello 
P 1998 D 2001 Comunicação Universidade de 

São Paulo 
Jorge Antonio Menna 

Duarte 
C 2008 D 2004 Comunicação Universidade 

Metodista de São 
Paulo 

Liliane Maria Macedo 

Machado 
P 2000 D 2006 História Universidade de 

Brasília 
Luiz Carlos Assis 
Iasbeck 

P 2002 D 1998 Comunicação Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 

Paulo 
Maria Coelho 
Flausino 

P 2006 D 2001 História Universidade de 
Brasília 

Roberval José 

Martinho 
P 1999 D 1990 Artes Universidade de 

São Paulo 
Fonte: CAPES (2010) P=Permanente; C=Colaborador 

 

Com as atividades iniciadas em 2008, os primeiros mestres em Comunicação da 

Universidade Católica de Brasília foram titulados em 2010. Atualmente, seis pesquisadores 

possuem o título da única universidade privada com Programa Stricto Sensu na área de 

comunicação no Centro-Oeste, Tabela 63. 

 

Tabela 63 – Dissertações em Comunicação defendidas na UCB 

 2009 2010 Total 

ME - 6 6 
Fonte: UCB (2011)  
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CAPÍTULO V – PESQUISAS EM COMUNICAÇÃO NO CENTRO-OESTE 

5.1  Estado da arte  

Como relatam Gushiken e Possari (2007:121) o estado da arte da Pesquisa em 

Comunicação no Centro-Oeste ainda possui pouca sistematização e institucionalização, são 

poucas as referências bibliográficas e os pesquisadores com estudos sobre o sistema midiático 

e o campo comunicacional da Macro-região.  

Um estudo pioneiro e ímpar de resgate da memória das Ciências da Comunicação na 

macro-região Centro-Oeste surge por meio da Cátedra UNESCO de Comunicação para o 

Desenvolvimento Regional
1
, em parceria com o UniCEUB de Brasília. Tal trabalho resgata a 

trajetória de pesquisadores do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  A 

iniciativa é personificada na figura dos pesquisadores José Marques de Melo e Jorge Duarte, 

coordenadores de um grupo de 26 pesquisadores que perfilaram a trajetória de 37 personagens 

comunicacionais da região, 21 do Distrito Federal, dois de Goiás, dois de Mato Grosso do Sul 

e doze do Mato Grosso. Neste último, os pesquisadores não foram perfilados individualmente 

pelas pesquisas dos professores da UFMT. 

 Após a criação do Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás, a 

iniciativa surgiu da necessidade de conhecer melhor os Grupos do interior do Centro-Oeste, 

não apenas do pólo hegemônico da região – Brasília. No estudo, o Grupo do Distrito Federal é 

bem representado, com mais da metade dos perfilados. O grupo do Mato Grosso, em escala 

menor, também possui uma unidade de grupo representada. Já os de Goiás e Mato Grosso do 

Sul não são, propriamente, resgatados, e sim possuem personagens estudados. 

Problemas comunicacionais brasileiros podem ser trabalhados com a contribuição dos 

Pesquisadores do Centro-Oeste. Em épocas de mudanças climáticas, por exemplo, KUNSCH 

(2008, p. 134) observa “uma carência de estudos mais sistematizados sobre comunicação e 

meio ambiente”. A região pode contribuir muito nesta questão, haja vista conter quatro 

grandes biomas: a Amazônia, maior floresta tropical do planeta, presente no norte do estado 

do Mato Grosso; a Mata Atlântica, a maior diversidade botânica do mundo, é a formação mais 

ameaçada da região, antes representava 17,53% da área total de Mato Grosso do Sul e 3,37% 

de Goiás, hoje não passam de 0,50% e 0,27% dos respectivos estados; o Cerrado, a segunda 

maior floresta brasileira é a maior da Região Centro-Oeste, presente em todos os seus estados 

e na capital do país; e o Pantanal, maior planície inundável da Terra, bioma exclusivo desta 

                                                
1  MARQUES DE MELO, J. e DUARTE, J. Memória das ciências da Comunicação no Brasil: os 

grupos do Centro-Oeste. Brasília: UniCEUB, 2001 
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Região do país, abrange os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e também os 

países vizinhos Paraguai e Bolívia. Suas principais cidades são Cáceres (MT), Cuiabá (MT) e 

Corumbá (MS) – considerada a Capital do Pantanal.   

Neste sentido, em um estudo recente a pesquisadora Nelia R. del Bianco da 

Universidade de Brasília, fez um levantando das pesquisas realizadas na região sobre “A 

questão ecológica na agenda da pesquisa em comunicação da Região Centro-Oeste”.  

BIANCO constatou que mesmo com a presença da ecologia em nossos veículos e cenários, “o 

tema é abordado de forma tímida no conjunto da pesquisa em comunicação na região Centro-

Oeste” (2008: 454). 

BIANCO também destaca o papel do pesquisador Eron Brum nos estudos ligados ao 

meio ambiente no Centro-Oeste: 

O pesquisador de destaque, na área de mídia, ecologia, meio 

ambiente da região Centro-Oeste é, sem dúvida, o professor da UNIDERP 

Eron Brum. Mestre e doutor em Ciências da Comunicação, pela ECA/USP, 

professor do Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, 

esse jornalista do Mato Grosso do Sul, formado pela Universidade Católica 

de Santos, faz diferença ao encarar o desafio da interdisciplinaridade ao 

orientar dissertações fora de um programa de pós-graduação em 

Comunicação. ( 463) 

 

 Outro estudo de resgate das pesquisas realizadas no Centro-Oeste é realizado pela 

professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Maria Helena Antunes (1999: 247). Há dez anos, quando se comemorou os 20 anos da 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Ciências da Comunicação 

(INTERCOM), a pesquisadora já mostrava preocupação e elucidava o estado da pesquisa em 

Comunicação no Centro-Oeste. Em suas análises, fez um levantamento de 1974, com as 

primeiras pesquisas na UnB, até 1997, em busca de pesquisas na área em dez escolas da 

região. Obteve os seguintes resultados: 102 pesquisas no DF; 15 em GO; 18 em MS; e 40 em 

MT – totalizando 175 pesquisas. As produções de Brasília obtiveram maior número por ser a 

única cidade, na época, a possuir um programa na área. O segundo maior índice é da UFMT, 

que em 1997 desenvolveu um Mestrado Interinstitucional em Comunicação por meio de 

convênio com a ECA/USP. As outras pesquisas foram realizadas em programas afins, como 

as defendidas no Mestrado em Educação da UFMS, com enfoque na Comunicação. 
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Entretanto, os estudos apontados por ANTUNES são sobre Comunicação Social em geral, e 

não específicos em comunicação no Centro-Oeste. 

Os pesquisadores de Mato Grosso, especificamente da UFMT, destacam-se na 

contribuição à área com o registro da memória das Ciências da Comunicação na região, 

principalmente por meio de publicações nos livros e revistas da INTERCOM. Além do 

trabalho de ANTUNES (1999), há os dos professores Yuji Gushiken e Lúcia Vendrúsculo 

Possari
2
. 

 MOTTA FILHO (2008, p. 251), também da UFMT, destaca o papel 

institucionalizador da INTERCOM Centro-Oeste. Ao narrar a memória do evento de 2007, 

realizado em Cuiabá, diz que um dos resultados do evento “foi a aproximação institucional de 

pesquisadores e professores de Mato Grosso com pares de Goiás, Brasília e Mato Grosso do 

Sul.” 

 

5.2  Indicadores Bibliométricos da Atividade Científica dos pesquisadores ligados aos 

Programas Stricto Sensu 

 Segundo a CAPES (2010), atualmente existem 42 pesquisadores atuando na docência 

de Programas Stricto Sensu na Macro-região Centro-Oeste. De acordo com os indicadores da 

CAPES, estes docentes produziram um total de 343 produções bibliográficas e técnicas nos 

últimos três anos. Entre outros, publicaram 11 livros integrais e 77 capítulos de livros. 

 O Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade de Brasília é 

o que produziu o maior número de bibliografias no período, responde por 47,5% da produção 

regional. No entanto, os Programas mais recentes apresentaram uma produção/docente maior 

que o do Programa pioneiro da Macro-região Centro-Oeste. A Universidade Federal de Goiás 

é o que possui o maior número de produções por pesquisador, uma média de 12 no triênio; 

contra sete da UnB e 6.6 da Universidade Católica de Brasília. Desconsiderando o ano de 

2007, quando o Mestrado da UCB ainda não estava em atividade, e fazendo uma média anual, 

este Programa possui uma média de 3,3 produções por docente, número maior que a da UnB: 

2,3. 

 Nos indicadores dos docentes da Universidade de Brasília, contabilizamos 163 

produções bibliográficas e técnicas nos últimos três anos, que englobam: 46 capítulos de 

livros; 35 anais - trabalhos completos; 32 apresentações de trabalhos; 31 artigos completos; 

                                                
2  GUSHIKEN, Y. e POSSARI, L. H. V. Centro-Oeste: práticas midiáticas e pesquisa acadêmica. IN: 
MELO, J. M. e MORAIS, O. J. (Orgs), Mercado e Comunicação na Sociedade Digital. São Paulo: 

Intercom; Santos/SP: Unisanta, Unisantos e Unimonte, 2007. 
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resumos em anais, livros completos e livros-coletânea, são cinco cada; três relatórios de 

pesquisas; e um resumo de artigo. Os números indicam uma média de 2,3 produções/ano por 

docente. No Gráfico 13, apresentamos as produções detalhadas por docente. 

 

Gráfico 13 – Indicadores de produção do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade de Brasília 

 

Fonte: CAPES (2010) 

 

A Universidade Federal de Goiás, em seu Programa de Mestrado em Comunicação 

Social, produziu 120 produções bibliográficas e técnicas entre 2007 e 2009. Este número 

equivale a uma média de quatro produções/ano por docente, conforme mostra o Gráfico 14. 
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Os pesquisadores goianos produziram: 35 apresentações de trabalhos; 24 artigos completos; 

19 anais - trabalhos completos; 18 relatórios de pesquisa; 15 capítulos de livros; seis resumos 

em anais; dois livros completos e um resumo em anais. 

 

Gráfico 14 – Indicadores de produção do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 

 

Fonte: CAPES (2010) 

 

 O Programa mais recente da região, da Universidade Católica de Brasília, produziu em 

seus dois primeiros anos de funcionamento, 60 produções bibliográficas e técnicas, 

equivalentes a: 16 capítulos de livros; 16 artigos completos; 14 apresentações de trabalhos; 9 

anais - trabalhos completos; 4 livros completos; e um resumo em anais. Os pesquisadores do 

Mestrado da UCB tiveram uma média de 3,3 produções/ano por docente. No Gráfico 15, 

apresentamos as produções detalhadas por docente. 
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Gráfico 15 – Indicadores de produção do corpo docente do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade Católica de Brasília 

 

 

Fonte: CAPES (2010) 

 

5.3 Grupos de Pesquisa em Comunicação da Região cadastrados no CNPq 

Em 1992, o Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, por meio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), criou o Diretório dos Grupos 

de Pesquisa no Brasil (DGP), “abrangendo todas as áreas de conhecimento e as entidades que 

recebem apoio das agências públicas de fomento à ciência e à tecnologia” (MARQUES DE 

MELO, 1995: 148). Bienalmente “a Agência torna disponível ao público em geral um censo 

da capacidade instalada de pesquisa no país, medida pelos grupos ativos em cada período.” 

(DGP, 2010). 

O censo divulgado pelo DGP é uma das principais fontes de informação sobre o estado 

da pesquisa no Brasil, em: 

suas bases de dados contêm informações sobre os recursos 
humanos constituintes dos grupos, as linhas de pesquisa em 

andamento, as especialidades do conhecimento, os setores de 

atividade envolvidos, a produção científica, tecnológica e 
artística dos pesquisadores e estudantes que integram os grupos 

e aos padrões de interação com o setor produtivo. Esses grupos 

estão localizados em universidades, instituições isoladas de 
ensino superior, institutos de pesquisa científica, institutos 

tecnológicos, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de 

empresas estatais ou ex-estatais, e em algumas organizações 

não governamentais com atuação em pesquisa. (DGP, 2010). 
 

Segundo o Censo de 2008, existem 22.797 Grupos de Pesquisas em todas as áreas de 

conhecimento no Brasil, envolvendo 104.018 pesquisadores. Na área de Ciências Sociais 
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Aplicadas são 2.501 grupos (10,9% do total), com 14.429 pesquisadores (13,8%). Exclusivos 

da área de Comunicação são contabilizados 349 grupos, 22 destes estão em Instituições da 

Região Centro-Oeste (Tabela 64), sede de 6,3% do total dos grupos da área no Brasil. Em 

1993, quando foram divulgados os primeiros números, o país contava com 33 grupos e o 

Centro-Oeste com apenas dois (MARQUES DE MELO, 1995: 151). 

 

Tabela 64 – Grupos de Pesquisas em Comunicação no Centro-Oeste – CNPq 

 Grupos 

Cadastrados 
Linhas de 

Pesquisas 
Número de 

participantes 
Instituições no 

DGP 
Distrito Federal 6 20 61 3 
Goiás 6 11 88 1 
Mato Grosso 5 13 60 2 
Mato Grosso do Sul 5 15 48 1 
Centro-Oeste 22 59 257 7 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

  

Mesmo em número onze vezes maior que nas décadas anteriores, os Grupos de 

Pesquisa em Comunicação da Macro-região Centro-Oeste estão presentes em apenas 14% das 

Instituições que oferecem cursos na área, como detalhado, das 50 IES existentes, somente sete 

desenvolvem Grupos de Pesquisa.  

No entanto, um dado relevante é o número de pesquisadores/participantes envolvidos, 

principalmente nos estados de Goiás e Mato Grosso. O estudo feito por MARQUES DE 

MELO (1995: 149), em meados da década de 90, aponta Brasília com 10 pesquisadores 

cadastrados pelo CNPq e nenhum outro de outras cidades da Macro-região. Nos dias de hoje, 

já existem Grupos nos outros estados do Centro-Oeste que crescem a cada dia, o que 

demonstra o desenvolvimento da Pesquisa em Comunicação fora do Distrito Federal, único 

celeiro regional por várias décadas. 

Atualmente não há hegemonia de uma Universidade entre os Grupos de Pesquisa do 

Centro-Oeste, em relação às quatro Unidades Federativas, ao menos quantitativamente. O 

número de Grupos por UF‟s é praticamente o mesmo: Distrito Federal e Goiás possuem seis 

cada, e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cinco cada. Os números de participantes nestas 

pesquisas, pela primeira vez, é maior no estado de Goiás, seguido pelo Distrito Federal e 

Mato Grosso, que possuem basicamente o mesmo número de pesquisadores no CNPq. Com 

menor número está Mato Grosso do Sul. Quanto à quantidade de Linhas de Pesquisa, o 

Distrito Federal continua possuindo o maior número, seguido por Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso e, por último, Goiás. 
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Por outra perspectiva, a hegemonia da Pesquisa em Comunicação na Macro-região 

continua pertencendo às Universidades públicas. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, há Grupos 

de Pesquisa cadastrados apenas nas Universidades Federais. Em Mato Grosso, dos cinco 

existentes, apenas um não é da Universidade Federal do estado. Em contrapartida, no Distrito 

Federal, a maioria dos Grupos encontra-se em Universidades privadas, mais especificamente, 

na Universidade Católica de Brasília, que tem a maioria deles. Dos seis existentes, somente 

dois são da Universidade de Brasília, que é pública. Outro dado a ser considerado é que com 

exceção da UniCEUB em Brasília, que possui um grupo de pesquisa, todos os outros estão 

ligados às Universidades, pois nenhuma outra Faculdade, Faculdade Isolada ou Centro 

Universitário possui Grupos de Pesquisa na região. 

Outro fator que vale destacar é que os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

mesmo sem possuírem Programas de Mestrado e Doutorado, possuem quase a mesma 

quantidade de Grupos de Pesquisa que Goiás e Distrito Federal, indicando que também são 

importantes produtores de conhecimento na Macro-região. Nenhuma IES fora das capitais 

possui Grupos de Pesquisa. 

 

5.3.1 Grupos de Pesquisa no Distrito Federal 

No Distrito Federal os Grupos de Pesquisa estão divididos em três instituições: 

Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade de Brasília (UnB) e Centro 

Universitário de Brasília (UniCEUB). O Grupo mais antigo em atividade é mantido pelo 

UniCEUB, criado em 2004. A UCB possui um Grupo anterior à criação do seu Programa de 

Mestrado em Comunicação, desde 2005, e dois posteriores: de 2009 e 2010. Os dois Grupos 

da UnB foram criados em 2005 e 2010, respectivamente (Tabela 65). 

 

Tabela 65 – Identificação dos Grupos de Pesquisa do Distrito Federal 

Grupo Ano de 

Formação 
Líder do Grupo IES 

Educação Superior e Comunicação 2004 Renata Innecco 

Bittencourt de Carvalho 
UniCEUB 

Educomunicação - Superação do Bullying 2010 Joadir Antônio Foresti UCB 
Grupo de Estudos Avançados de 
Comunicação Mediática e Organizacional 

2005 João José Azevedo 
Curvello 

UCB 

Laboratório de Políticas de Comunicação – 

LaPCom 
2005 Sayonara de Amorim 

Goncalves Leal 
UNB 

Mídias Organizacionais 2009 Luiz Carlos Assis 
Iasbeck 

UCB 

Mudanças estruturais no jornalismo: 

identidades, práticas, rotinas, públicos e 
mídias 

2010 Zelia Leal Adghirni UNB 
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Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.1.1 Grupo Educação Superior e Comunicação 

No período entre o segundo semestre do ano 2009 e o 

primeiro de 2010, as principais repercussões do grupo foram os 

estudos e as pesquisas sobre a interface das ciências da 

educação e da comunicação com ênfase nas temáticas 
relacionadas à educação superior (DGP/CNPq, 2010) 

 

O único Grupo de Pesquisa do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), mais 

antigo em atuação do Distrito Federal, possui cinco Linhas de Pesquisa, cujos objetivos não 

foram divulgados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. A pesquisadora Joana D'arc 

Bicalho Félix é responsável por duas Linhas (Tabela 66). 

 

Tabela 66 – Linhas de Pesquisa do Grupo Educação Superior e Comunicação 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação integrada Joana d'Arc Bicalho Félix 
Comunicação para a sustentabilidade Joana d'Arc Bicalho Félix 
Comunicação pública Monica Igreja do Prado  

Regina Celia Xavier dos Santos 
Educação Superior e Comunicação Renata Innecco Bittencourt de Carvalho  

Ursula Betina Diese 
Inclusão na Educação Superior Suzana Schwerz Funghetto 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.1.2 Grupo Educomunicação - Superação do Bullying 

O Grupo de Pesquisa em Educomunicação da Universidade Católica de Brasília 

(UCB) é o mais recente da Instituição. 

Segundo o DGP (2010), a pesquisa do Grupo é “voltada para o entendimento das 

mídias digitais e seu papel na educação, em especial, de jovens em ambiente escolar, tendo 

como objetivo final a produção de material didático audiovisual que possibilite o 

enfrentamento preventivo do fenômeno do bullying em escolas públicas e/ou privadas do 

Distrito Federal de Ensino Fundamental, seguindo o exemplo do programa implantado pelo 

UNICEF na Malásia.” 

O Grupo possui quatro Linhas de Pesquisa, cujos objetivos não foram divulgados no 

Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Todos os pesquisadores deste Grupo investigam 

em mais de uma Linha de Pesquisa (67). 

 

Tabela 67 – Linhas de Pesquisa do Grupo Educomunicação - Superação do Bullying 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação, Cultura e Tecnologias Andre Luis Carvalho  

Joadir Antônio Foresti  
Liliana Ribeiro de Lima  
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Rafiza Luziani Varão Ribeiro Carvalho  
Rosana Nantes Pavarino  

Desenvolvimento humano em situação de risco Ana Lúcia Galinkin  
Divaneide Lira Lima Paixão  
Luiza Monica Assis da Silva 

Desenvolvimento humano nos contextos 

socioeducativos 
Ana Lúcia Galinkin  
Divaneide Lira Lima Paixão  
Joadir Antônio Foresti  
Liliana Ribeiro de Lima  
Luiza Monica Assis da Silva  
Rafiza Luziani Varão Ribeiro Carvalho 

Educação, Juventude e Sociedade Andre Luis Carvalho  
Joadir Antônio Foresti  
Rosana Nantes Pavarino 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.1.3 Grupo de Estudos Avançados de Comunicação Mediática e Organizacional 

Também mantido pela Universidade Católica de Brasília (UCB), o Grupo de Estudos 

Avançados de Comunicação Mediática e Organizacional tem por objetivo: 

(...) produzir conhecimento em Comunicação a partir da 

tradição do pensamento comunicacional e das pesquisas já 

produzidas no País e no exterior, situando-o histórica e 
epistemologicamente, justificando suas tendências teóricas e 

metodológicas, de forma a avançar na circunscrição do campo 

da comunicação como ciência, destacando a valorização da 
formação docente e as possibilidades de inserção 

transformadora nos processos da comunicação operados na 

mídia, na cultura e nas organizações sociais. Este grupo foi 

formado em março de 2005, congregando originalmente 
professores do Curso de Comunicação Social da UCB. 

(DGP/CNPq, 2010) 
 

O Grupo possui três Linhas de Pesquisa, grande parte dos pesquisadores deste Grupo 

investiga em mais de uma Linha de Pesquisa (68).  

 

Tabela 68 – Linhas de Pesquisa do Grupo de Estudos Avançados de Comunicação 

Mediática e Organizacional 
Linhas Pesquisadores 
Epistemologia, Teoria e Método em 

Comunicação 
Cosette Espindola de Castro  
Elen Cristina Geraldes  
Florence Marie Dravet  
Gustavo de Castro e Silva  
João José Azevedo Curvello  
Liliane Maria Macedo Machado  
Luiz Carlos Assis Iasbeck  
Márcia Coelho Flausino  
Roberval José Marinho 

Processos Comunicacionais na Cultura Mediática Alexandre Schirmer Kieling  
Aylê-Salassie Filgueiras Quintão  
Cosette Espindola de Castro  
Elen Cristina Geraldes  
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Florence Marie Dravet  
Liliane Maria Macedo Machado  
Márcia Coelho Flausino  
Roberval José Marinho 

Processos Comunicacionais nas Organizações Ana Lucia Coelho Romero Novelli  
João José Azevedo Curvello  
Jorge Antonio Menna Duarte  
Luiz Carlos Assis Iasbeck 

Fonte: DGP/CNPq (2010). 

 

A Linha de Pesquisa em Epistemologia, Teoria e Método em Comunicação tem como 

objetivo “investigar criticamente as teorias da comunicação e as metodologias numa 

perspectiva histórica, filosófica e científica de forma a estabelecer as bases de uma teorização 

no campo da comunicação”. (DGP/CNPq, 2010) 

A Linha de Processos Comunicacionais na Cultura Mediática visa analisar 

“criticamente as questões da linguagem e do sentido no campo da produção cultural mediada 

pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, sob a ótica dos paradigmas 

comunicacionais que orientam a produção, a circulação e a recepção, levando em conta o 

caráter processual da comunicação nos campos jornalístico, publicitário, imagético, relacional 

e interacional” (DGP/CNPq, 2010). 

Já a última Linha deste Grupo, Processos Comunicacionais nas Organizações, “estuda 

os processos comunicativos que se realizam nas organizações sociais e na interface de 

relacionamento com seus públicos, tendo como objetos de estudo e de prospecção a dinâmica 

da comunicação nos contextos organizacionais, as relações de poder, os jogos de cooperação e 

de competição, a imagem, a identidade e os discursos institucionais, as estratégias de 

comunicação e os processos dialógicos” (DGP/CNPq, 2010). 

 

5.3.1.4 Grupo Laboratório de Políticas de Comunicação  

O Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) é o 

mais antigo em atuação na Instituição, segundo as informações do DGP (2010), o Grupo foi 

criado em 1991 e foi ativo até 1994, “ele é retomado agora, formalmente, com suporte de 

bolsas da Fundação Ford, e contrapartidas da própria UnB, e tem como seu programa central 

de pesquisa a temática: „Bases Normativas de um Novo Modelo Institucional para a 

Comunicação Brasileira‟”. (DGP/CNPq, 2010). 

O Grupo possui um objetivo ambicioso: “ser o principal centro de referência nacional 

no estudo e pesquisa das políticas setoriais de comunicação - rádio, televisão, imprensa e 

novas mídias digitais -, em suas interfaces com o segmento correlato das telecomunicações” 

(DGP/CNPq, 2010). O Grupo possui uma única linha de Pesquisa. 
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Tabela 69 – Linhas de Pesquisa do Grupo Laboratório de Políticas de Comunicação 

Linhas Pesquisadores 
Políticas de Comunicação e de Cultura César Ricardo Siqueira Bolaño  

Fernando Oliveira Paulino  
Lara de Podestá Haje  
Murilo César Oliveira Ramos  
Sayonara de Amorim Goncalves Leal  
Suzy dos Santos 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.1.5 Grupo Mídias Organizacionais 

       O grupo de Pesquisa Mídias Organizacionais foi criado 

pelo Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade 
Católica de Brasília, apenso à Linha de Pesquisa Processos 

Comunicacionais nas Organizações. DGP/CNPq (2010) 
 

O Grupo possui uma única linha de Pesquisa que tem como objetivo “mapear, estudar 

analiticamente e propor modos de gestão para as mídias que as organizações mantêm nas 

relações com seus diversos públicos” (Tabela 70). 

 

Tabela 70 – Linhas de Pesquisa do Grupo Mídias Organizacionais 
Linhas Pesquisadores 
Mídias Organizacionais Luiz Carlos Assis Iasbeck 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.1.6 Grupo Mudanças estruturais no jornalismo: identidades, práticas, rotinas, 

públicos e mídias 

O segundo Grupo de Pesquisa mantido pela Universidade de Brasília (UnB) “dedica-

se à produção de uma investigação coletiva sobre as mudanças estruturais que têm afetado a 

prática jornalística nos últimos 25 anos” (DGP/CNPq, 2010). Para tal, trabalha seis Linhas de 

Pesquisa (71). 

 

Tabela 71 – Linhas de Pesquisa do Grupo Mudanças estruturais no jornalismo: 

identidades, práticas, rotinas, públicos e mídias 
Linhas Pesquisadores 
Mudanças estruturais nas relações com os 

públicos 
Ana Lúcia de Medeiros Batista  
Francilaine Munhoz de Moraes  
Viviane de Melo Resende 

Mudanças estruturais na formação e nos modos 

de acesso, regulação e controle deontológico da 

profissão 

Fabio Henrique Pereira  
Kenia Beatriz Ferreira Maia  
Thaïs de Mendonça Jorge 

Mudanças estruturais nas empresas jornalísticas Carlos Alves Müller  
Márcia Marques  
Zelia Leal Adghirni 

Mudanças estruturais nas formas de apresentação 

da notícia 
David Renault da Silva  
Fabio Henrique Pereira  
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Thaïs de Mendonça Jorge 
Mudanças estruturais nas identidades 

profissionais 
Ana Lúcia de Medeiros Batista  
Fabio Henrique Pereira  
Kenia Beatriz Ferreira Maia  
Renata Giraldi  
Rogério Mozart Dy La Fuente Gonçalves  
Thaïs de Mendonça Jorge  
Zelia Leal Adghirni 

Mudanças estruturais nas práticas jornalísticas David Renault da Silva  
Fabio Henrique Pereira  
Márcia Marques  
Renata Giraldi  
Rogério Mozart Dy La Fuente Gonçalves  
Thaïs de Mendonça Jorge  
Zelia Leal Adghirni 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

A Linha de Mudanças estruturais nas relações com os públicos pretende “o 

desenvolvimento e de ferramentas tecnológicas aliados a formas cada vez mais acessíveis de 

conexão com a internet aceleram a troca de informações. Tal cenário permite múltiplas 

possibilidades de acesso e participação dos públicos. A partir da análise crítica do discurso, 

serão analisadas as novas modalidades de participação do público em ambientes digitais” (sic) 

(DGP/CNPq, 2010). 

A Linha de Mudanças estruturais na formação e nos modos de acesso, regulação e 

controle deontológico da profissão busca “mapear as relações entre modos de acesso e 

regulação do jornalismo, deontologia e identidade profissional. O objetivo é entender a 

participação do componente deontológico e da noção de liberdade de imprensa nos discursos 

produzidos pela/sobre a profissão, abordando períodos de crise, questionamento ou 

transformação identitária”. (sic) (DGP/CNPq, 2010). 

Segundo a Linha de Mudanças estruturais nas empresas jornalísticas “a produção 

jornalística e as empresas que a ela se dedicam passam por profundas transformações numa 

amplitude e rapidez sem precedentes. A partir da última década do século XX, configurou-se 

em todo o mundo um cenário de crise das empresas jornalísticas, em particular as editoras de 

jornais”. (DGP/CNPq, 2010) Desta forma, seu objetivo é “identificar as causas dessa crise e 

buscar as relações entre ela e as mencionadas modificações no processo de produção 

jornalística”. (ibid.) 

Para “discutir a notícia no ciberespaço, sua apresentação e suas formas, relacionando-a 

ao papel do jornalista como produtor de informação no ambiente virtual” (DGP/CNPq, 2010), 

a Linha Mudanças estruturais nas formas de apresentação da notícia “parte de um conjunto 

de inovações técnicas oferecidas pela internet e da criação de novos produtos jornalísticos e 
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espaços de atuação profissional do jornalista para compreender os novos formatos de 

produção e apresentação da notícia nos ambientes digitais”. (ibid). 

A Linha de Mudanças estruturais nas identidades profissionais visa “investigar os 

novos perfis do jornalista, engendrados a partir da emergência das tecnologias de informação 

e comunicação, da proliferação das mídias das fontes, das transformações nos modos de 

regulação e acesso à profissão e das relações com o público. Serão estudados os processo de 

construção e gestão identitária do jornalista-multimídia, do jornalista-institucional, do 

jornalista-celebridade e dos jornalistas das redações tradicionais” (sic) (DGP/CNPq, 2010). 

A última Linha deste Grupo, Mudanças estruturais nas práticas jornalísticas, tem 

como objetivo “analisar as transformações nas práticas profissionais, incluindo rotinas 

produtivas, valores notícia e relação com as fontes. A partir de uma pesquisa etnográfica 

(entrevistas e observações) serão investigadas as redações dos principais veículos instalados 

em Brasília, divididos em mídia impressa, rádio e TV, internet e mídias institucionais ou das 

fontes” (DGP/CNPq, 2010). 

 

5.3.2 Grupos de Pesquisa em Goiás  

Em Goiás, das 16 Instituições de Ensino Superior em Comunicação existentes, apenas 

a Universidade Federal de Goiás (UFG) possui Grupos de Pesquisas cadastrados no CNPq. 

Atualmente, segundo DGP (2010), a UFG possui seis Grupos: três anteriores à criação do seu 

Programa de Mestrado em Comunicação, e três mais recentes. A UFG abriga o Grupo de 

Pesquisa mais antigo em atividade da Macro-região Centro-Oeste, o Núcleo de Pesquisas em 

Comunicação, Cidadania e Política, criado em 2001 (Tabela 72). 

 

Tabela 72 – Identificação dos Grupos de Pesquisa de Goiás 

Grupo Ano de 

Formação 
Líder do Grupo IES 

Complexidade e Comunicação 2010 Maria Francisca 

Magalhães Nogueira 
UFG 

Comunicação e processos culturais 2004 Maria Luiza Martins de 
Mendonça 

UFG 

Comunicação, Memória, Identidade e 

Cidadania (COMIC) 
2009 Juarez Ferraz de Maia UFG 

Narrativas contemporâneas - cinema e 

transmídia 
2010 Daniel Christino UFG 

Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem 2002 Lisbeth Oliveira UFG 
Núcleo de Pesquisas em Comunicação, 
Cidadania e Política – NPCP 

2001 Luiz Antonio Signates 
Freitas 

UFG 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 
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5.3.2.1 Grupo Complexidade e Comunicação 

O Grupo desenvolve “reflexões a respeito da comunicação social fundamentada nas 

matrizes paradigmáticas do Pensamento da Complexidade. Essas reflexões possibilitarão 

fomentar saberes,articular conhecimentos, exercitar o rigor científico e o livre pensar.” 

(DGP/CNPq, 2010). O Grupo conta com uma Linha de Pesquisa, Cultura das organizações, 

gestão e planejamento, e busca “pesquisar e produzir conhecimento na área de estudos da 

Comunicação nas organizações fundamentada nas matrizes paradigmáticas do pensamento da 

complexidade, visando a compreensão de um universo cada vez mais complexo de 

comunicação das organizações.” (ibid). (Tabela 73). 

 

Tabela 73 – Linhas de Pesquisa do Grupo Complexidade e Comunicação 
Linhas Pesquisadores 
Cultura das organizações, gestão e planejamento Maria de Fátima Garbelini  

Maria Francisca Magalhães Nogueira  
Rubem Borges Teixeira Ramos 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.2.2 Grupo Comunicação e Processos Culturais 

Este grupo, formado em 2004, tem como objetivo 

estimular o interesse e a produção científica dos participantes, 

dar visibilidade aos trabalhos do grupo por meio de publicações 
e incentivar a participação dos componentes em eventos, 

congressos científicos e redes de comunicação tais como 

Comunicação para Cidadania, Comunicação e terceiro setor, 

Red latinoamericana de narrativas audiovisuales e outras. 
Pretende também colaborar para a consolidação da linha de 

pesquisa Mídia e Cultura do PPGCom-UFG e interagir com 

outras linhas, grupos e programas. A ênfase das investigações 
recai sobre as relações entre processos comunicativos e 

construção cultural, a partir da perspectiva das narrativas 

midiáticas, da representação das alteridades e dos processos de 
constituição de subjetividade e identidades, consideradas tanto 

do ponto de vista teórico como das práticas e ações 

comunicativas. Interessa também compreender as práticas 

alternativas de comunicação e de utilização de recursos 
tecnológicos (em especial os audiovisuais) para os processos de 

emancipação social e cidadania. (DGP/CNPq, 2010) 

 

O Grupo Comunicação e Processos Culturais da UFG conta com duas Linhas de 

Pesquisa. A Linha de Comunicação, cultura e narrativas pretende:  

15. “Investigar a relação entre narrativas midiáticas e formas de representação e 

subjetividade;  
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16. Analisar as narrativas produzidas por/sobre grupos minoritários e os 

respectivos agenciamentos de sentido;  

17. -Identificar as condições que favorecem a emergência e sedimentação de 

novos discursos”. (sic)  (DGP/CNPq, 2010) 

A Linha de Processos midiáticos e cidadania visa:  

14. “Investigar a relação entre conteúdos midiáticos, violência e cidadania a 

partir de articulações entre produção e recepção de sentido;  

15. Identificar e analisar as estratégias de produção e interpretação de sentidos 

midiáticos e suas possíveis contribuições com os processos de construção da 

cidadania.” (DGP/CNPq, 2010) 

Tabela 74 – Linhas de Pesquisa do Grupo Comunicação e Processos Culturais 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação, cultura e narrativas Daniel Christino  

Goiamérico Felício Carneiro dos Santos  
Janaína Vieira de Paula Jordão  
Maria Luiza Martins de Mendonça  
Thalita Sasse Froes 

Processos midiáticos e cidadania Magno Luiz Medeiros da Silva 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.2.3 Grupo Comunicação, Memória, Identidade e Cidadania 

Grupo espera que suas duas linhas de pesquisa “possam repercutir nas áreas de 

comunicação social, cinema, história e antropologia, contribuindo para o desenvolvimento das 

pesquisas relacionadas aos processos comunicacionais dos grupos sociais e das próprias 

sociedades” (DGP/CNPq, 2010). 

75 – Linhas de Pesquisa do Grupo Comunicação, Memória, Identidade e Cidadania 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação e Cidadania Juarez Ferraz de Maia  

Nilton José dos Reis Rocha  
Rosana Maria Ribeiro Borges 

Comunicação, memória e identidade Nilton José dos Reis Rocha  
Rosana Maria Ribeiro Borges 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.2.4 Grupo Narrativas Contemporâneas - Cinema e Transmídia 

A pesquisa procura estudar as narrativas 

contemporâneas e suas interfaces tecnológicas a partir de uma 

investigação sobre os gêneros literários que atravessam diversas 
mídias (rádio, cinema, TV, vídeo, videogame) formando ricos 

universos temáticos. A pesquisa se desenvolverá em dois eixos. 
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No primeiro eixo será tratada a atualização do melodrama no 

cinema, a partir da análise fílmica de obras contemporâneas 

procurando identificar os motivos pelos quais o gênero se 
atualiza e mantém seu vigor como forma narrativa que mobiliza 

uma vasta audiência em todo o mundo. No segundo eixo será 

trabalhado o modo como os diversos gêneros literários 

constituem possíveis modelos narrativos transmidiáticos a partir 
de um mesmo universo temático. Nesta perspectiva os gêneros 

narrativos serão analisados no contexto de uma teoria do jogo 

enquanto estrutura cultural fundamental. Ao seu final, a 
pesquisa pretende gerar um conjunto de reflexões que poderá 

ser utilizado para formar e qualificar o olhar do público sobre 

produtos midiáticos diversos; bem como fornecer textos e 

modelos que poderão subsidiar a produção em teledramaturgia 
das emissoras públicas e privadas, regionais e nacionais. 

(DGP/CNPq, 2010) 
 

Tabela 76 – Linhas de Pesquisa do Grupo Narrativas Contemporâneas - Cinema e 

Transmídia 

Linhas Pesquisadores 
Cinema e melodrama Lisandro Magalhães Nogueira 
Narrativa e transmídia Daniel Christino 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.2.5  Grupo Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem  

O Núcleo de Pesquisas em Teoria da Imagem (NPTI) 

vem aceitando o desafio de pesquisar e produzir conhecimento 
científico na área de estudos de Teoria da Imagem, visando a 

compreensão de um universo hoje cada vez mais amplo da 

Comunicação Social. O NPTI através de suas linhas de pesquisa 
instrumentaliza o debate e a produção do audiovisual, com 

trabalhos que possibilitam uma compreensão das novas 

tecnologias no campo da imagem fixa (fotográfica) e também 

da imagem em movimento (eletrônica e cinematográfica), bem 
como repensa o espaço da imagem de síntese. Através da linha 

de pesquisa "O debate ambiental na Comunicação", o NPTI tem 

ainda parceria com o NUPEAT/IESA/UFG, estimulando o 
debate transdisciplinar comprometido com a interação de 

conhecimentos e sintonizado com os fenômenos 

socioambientais e culturais de nosso tempo. (DGP/CNPq, 2010) 
 

Tabela 77 – Linhas de Pesquisa do Grupo Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem  

Linhas Pesquisadores 
A imagem em movimento e seus mecanismos de 

significação 
Ana Rita Vidica Fernandes  
Lara Lima Satler  
Letícia Segurado Côrtes  
Lisbeth Oliveira  
Maria Elisa França Rocha  
Rafael de Almeida Tavares Borges  
Rafael Franco Coelho  
Salvio Juliano Peixoto Farias 

A imagem fotográfica Ana Rita Vidica Fernandes  
Déborah Rodrigues Borges  



 

 

207 

Júlia Mariano Ferreira  
Lara Lima Satler  
Letícia Segurado Côrtes  
Lisbeth Oliveira  
Lutiana Casaroli  
Salvio Juliano Peixoto Farias 

O debate ambiental na Comunicação Adriano Marquez Leite  
Camila da Silva Carvalho  
Lisbeth Oliveira  
Maraisa Bastos de Lima  
Maria Elisa França Rocha 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.2.6 Grupo Núcleo de Pesquisas em Comunicação, Cidadania e Política 

 O campo de interesse do Grupo “abrange o estudo da democracia na comunicação em 

sua interface com a política, mídia, comunidades e redes sociais” (DGP/CNPq, 2010). Sua 

única Linha estuda a “Comunicação, cidadania e esfera pública. A liberdade de expressão e as 

formas sistêmicas de controle. Políticas públicas de comunicação e a democratização dos 

processos de comunicação” (ibid.). 

 

Tabela 78 – Linhas de Pesquisa do Grupo Núcleo de Pesquisas em Comunicação, 

Cidadania e Política 

Linhas Pesquisadores 
Teoria social e política da comunicação Ângela Teixeira de Moraes  

Luiz Antonio Signates Freitas  
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

 5.3.3 Grupos de Pesquisa no Mato Grosso 

O estado de Mato Grosso é o que possui o menor número de Instituições de Ensino 

Superior em Comunicação da Macro-região Centro-Oeste, atualmente, das nove, apenas duas 

possuem Grupos de Pesquisa: A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a 

Universidade de Cuiabá (UNIC). Dos cinco Grupos de Pesquisa do estado, quatro estão na 

UFMT e um na UNIC. O Grupo de Pesquisa mais antigo em atividade é mantido pela UFMT 

desde 2004: Comunicação e Cultura (Tabela 79). 

 

Tabela 79 – Identificação dos Grupos de Pesquisa de Mato Grosso  

Grupo Ano de 

Formação 
Líder do Grupo IES 

Comunicação e cultura 2004 Lucia Helena 

Vendrusculo Possari 
UFMT 

EMiC - Estudos de Mídia e Cultura 2008 Débora Cristina Tavares UFMT 
MID - Mídias Interativas Digitais 2008 Andrea Ferraz 

Fernandez 
UFMT 

Midiacom - Signo e Significação nas Mídias 2009 Alexandre Machado UNIC 
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Frigeri 
Núcleo de Estudos Comunicação, Infância e 

Juventude 
2008 Benedito Dielcio 

Moreira 
UFMT 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.3.1 Grupo Comunicação e cultura 

O Grupo é o mais antigo em atuação na Universidade Federal de Mato Grosso, não 

apresenta seus objetivos no DGP. Compreende duas Linhas, a primeira, Comunicação e 

cultura, pesquisa “comunicação e cultura, entendendo-as como processos em interface. Nesse 

momento, pesquisa-se a (ciber) cultura como possibilidade de serem atribuídos sentidos na 

não-presencialidade” (DGP/CNPq). Já a segunda Linha, Cultura, mídia e políticas: teorias e 

práticas, procura “estudar comunicação midiática e hipermidiática, a partir das teorias e suas 

implicações práticas, nas interfaces com a cultura” (ibid.). 

 

Tabela 80 – Linhas de Pesquisa do Grupo Comunicação e cultura 
Linhas Pesquisadores 
Comunicação e cultura Cláudia da Consolação Moreira  

Lucia Helena Vendrusculo Possari  
Lucy Ferreira Azevedo  
Moacir Francisco de Sant Ana Barros  
Pedro Pinto de Oliveira  
Vera Lúcia Leite Lopes 

Cultura, mídia e políticas: teorias e práticas Cláudia da Consolação Moreira  
Lucia Helena Vendrusculo Possari  
Lucy Ferreira Azevedo  
Vera Lúcia Leite Lopes 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.3.2 Grupo Estudos de Mídia e Cultura 

Os estudos deste grupo pretendem analisar as formas de 

comunicação, as expressões culturais e as tensões e desafios 

existentes nos relacionamentos entre cultura e mídia a partir de 
perspectivas já consagradas de estudos em comunicação, bem 

como de seus novos paradigmas. As repercussões de suas 

pesquisas têm como objetivo levantar questões relacionadas às 

novas formas de produção de cultura e as mudanças nos modos 
de relação entre mídia, massa e cultura. Estas discussões 

contribuem para o fortalecimento da pesquisa em comunicação, 

aumentam as discussões acerca de suas teorias e evidencia 
fenômenos relevantes na sociedade contemporânea. 

(DGP/CNPq, 2010) 
 

  De acordo com os dados enviados para o DGP (2010), o Grupo possui uma Linha de 

Pesquisa que intenta “estudar os processos de comunicação em suas diferentes manifestações 

e processos culturais”.  
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Tabela 81 – Linhas de Pesquisa do Grupo Estudos de Mídia e Cultura 

Linhas Pesquisadores 
Processos Comunicacionais Alexandre Torrezam  

Andrea Ferraz Fernandez  
Débora Cristina Tavares  
Paulo da Rocha Dias 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.3.3 Grupo Mídias Interativas Digitais 

Segundo o DGP (2010), o Grupo da UFMT “tem perfil interdisciplinar e trabalha em 

conexão com atividades de cunho pragmático, a partir de propostas e projetos aplicados”.  A 

pesquisadora Andrea Ferraz Fernandez participa das três Linhas do Grupo (Tabela 82). 

 

Tabela 82 – Linhas de Pesquisa do Grupo Mídias Interativas Digitais 
Linhas Pesquisadores 
Ambientes Interativos Andrea Ferraz Fernandez  

Débora Cristina Tavares  
Marcelo Ricardo Miranda Espíndola  
Silvia Maria Prado 

Comunicação e Mediações Culturais Andrea Ferraz Fernandez 
Poéticas Contemporâneas Andrea Ferraz Fernandez 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 
 

A Linha Ambientes Interativos se propõe estudar as “características dos diversos tipos 

de ambientes virtuais, segundo suas utilizações, finalidades e públicos-alvo específicos. 

Pesquisa e desenvolvimento de produtos interativos para as mídias digitais dentro dos setores 

da informação, educação e entretenimento.” (DGP/CNPq, 2010). 

O grupo Comunicação e Mediações Culturais a UFMT “abrange projetos que tratam 

das práticas sociais como mediadoras da produção de sentido e da vinculação social na 

contemporaneidade” (ibid.). A Linha Poéticas Contemporâneas tenciona “sondar a 

reconfiguração de práticas tradicionais culturais mediante a incorporação de novos elementos, 

assim como a produção de novos modos de fazer que possam resultar na introdução de novas 

práticas. Inspira-se no conceito de autopoiésis para designar a capacidade dos seres vivos de 

produzirem a si próprios de modo contínuo” (ibid.). 

 

5.3.3.4 Grupo Signo e Significação nas Mídias 

O único Grupo da Universidade de Cuiabá realiza “atividades científicas de pesquisa e 

produção multimídia sobre sistemas de signos e processos de significação no campo dos 

fenômenos comunicacionais, em especial no contexto das diversas mídias, com as respectivas 

implicações epistemológicas, históricas, sociais e tecnológicas” (DGP/CNPq, 2010). Abriga 

duas Linhas de Pesquisa. A primeira, Cibercultura, faz uma “análise das práticas culturais e 
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do ambiente midiático sob a perspectiva dos estudos ciberculturais” (sic) (ibid.). A segunda, 

Ciberjornalismo, desempenha a “análise das práticas jornalísticas mediadas no ambiente 

cibercultural” (ibid.). 

 

Tabela 83 – Linhas de Pesquisa do Grupo Signo e Significação nas Mídias 

Linhas Pesquisadores 
Cibercultura Alexandre Machado Frigeri  

Gibran Luis Lachowski  
Luciano Modes  
Maria Lúcia Follador 

Ciberjornalismo Julianna Nascimento Torezani  
Patrícia Kolling 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.3.5 Grupo Núcleo de Estudos Comunicação, Infância e Juventude 

O Núcleo de Pesquisas Comunicação, Infância e 

Juventude reúne pesquisadores envolvidos com o estudo do 

relacionamento de crianças e jovens com as diferentes mídias. 
O Núcleo foi criado com o objetivo de contribuir com o debate 

nacional sobre as condições da Infância e da Juventude no 

Brasil, em especial o tratamento que a esses públicos é dado 
pelos centros emissores e os vínculos que as crianças e jovens 

estabelecem com o sistema midiático. DGP/CNPq (2010) 
 

 O Grupo da UFMT possui cinco Linhas de Pesquisas (Tabela 84), vários 

pesquisadores estão em mais de um Grupo.  

 

Tabela 84 – Linhas de Pesquisa do Grupo Núcleo de Estudos Comunicação, Infância e 

Juventude 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação e Cultura Benedito Dielcio Moreira  

José da Costa Marques Filho  
Kátia Luzia Brandão Caldas Meirelles 

Infância, Juventude e Publicidade Luciana de Area Leão Borges 
Juventudes e Jornalismo On-line Janaina Cristina Marques Capobianco 
Mídias, Comunicação e Educação Benedito Dielcio Moreira 
Mídias, Comunicação e Saúde Benedito Dielcio Moreira  

Emília Carvalho Leitão Biato  
Janaina Cristina Marques Capobianco  
Javier Eduardo López Díaz  
Kátia Luzia Brandão Caldas Meirelles  
Luciana de Area Leão Borges  
Maria Angélica dos Santos Spinelli  
Mariângela Sólla López  
Maurelio Menezes 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 
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A Linha Comunicação e Cultura tenta “compreender como são utilizadas por crianças 

e adolescentes as novas tecnologias de registro fotográfico, os sentidos contidos nas imagens, 

critérios de escolhas e o uso público e privado das fotografias” (DGP/CNPq, 2010). 

Em Infância, Juventude e Publicidade os pesquisadores da UFMT propõem-se a 

“compreender como a publicidade e a propaganda são recebidas por jovens e crianças e como 

as agências e os criativos se beneficiam de valores da infância e da juventude para elaborar 

suas produções publicitárias” (ibid.). 

 A Linha Juventudes e Jornalismo On-line procura “compreender como são as relações 

de diferentes grupos de jovens com o jornalismo on-line, investigando: os retratos possíveis 

desses jovens a partir do noticiário jornalístico on-line; os fazeres jornalísticos destes jovens e 

as interações que constroem a partir do universo hipertextual” (ibid.). 

Pesquisar “a importância das mídias na escola, como são utilizadas na sala de aula e o 

papel desempenhado pela escola e pelos educadores no relacionamento travado pelo estudante 

com as mídias” (ibid.) é o objetivo da Linha Mídias, Comunicação e Educação.  

 A última Linha deste Grupo, Mídias, Comunicação e Saúde, investiga “as relações 

que as crianças e os jovens estabelecem com as diferentes mídias e com os atores midiáticos e 

como estão mediatizadas questões relacionadas à saúde” (ibid.). 

 

5.3.4 Grupos de Pesquisa no Mato Grosso do Sul 

Em Mato Grosso do Sul, das 10 Instituições de Ensino Superior em Comunicação do 

estado, apenas a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) possui Grupos de 

Pesquisas. O DGP (2010) informa que dois dos cinco grupos desta instituição trabalham há 

mais de cinco anos, os outros são mais recentes (86). 

 

Tabela 85 – Identificação dos Grupos de Pesquisa de Mato Grosso do Sul 

Grupo Ano de 

Formação 
Líder do Grupo IES 

Cultura Midiática, Identidade e 

Representação Social 
2007 Márcia Gomes Marques UFMS 

Estética e linguagem na arte e no design 2003 Eluiza Bortolotto Ghizzi UFMS 
Linguagens, Processos e Produtos Midiáticos 2010 Gerson Luiz Martins UFMS 
Mídia, identidade e regionalidade 2010 Mario Luiz Fernandes UFMS 
Mídias Ambientais 2005 Greicy Mara França UFMS 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.4.1 Grupo Cultura Midiática, Identidade e Representação Social 

Este grupo tem como finalidade consolidar o vínculo 

entre os seus participantes no sentido de reforçar a dinâmica de 
trabalho em equipe, e promover a pesquisa orientada à cultura 
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midiática relacionada à construção da realidade social e da 

identidade sociocultural dos espectadores. As atividades de 

pesquisa concentram-se na análise de emissão e recepção de 
produtos da mídia, trabalhando a produção de sentido que se dá 

no encontro entre texto e receptor. O grupo visa fomentar o 

interesse, a qualificação e a produção acadêmica sistemática de 

seus participantes no que tange a esse objeto de estudo. 
(DGP/CNPq, 2010) 

 

Tabela 86 – Linhas de Pesquisa do Grupo Cultura Midiática, Identidade e 

Representação Social 

Linhas Pesquisadores 
Comunicação, Cultura e Identidade Carlos Rodrigo Diehl  

Marcelo Vicente Cancio Soares  
Márcia Gomes Marques  
Mario Luiz Fernandes  
Milton Ernesto Romero Romero 

Jornalismo Fronteiriço e Identidade Marcelo Vicente Cancio Soares 
Poéticas modernas e contemporâneas Carlos Alberto Correia  

Gleiton Candido de Souza  
Márcia Gomes Marques 

Produção de sentido no texto/discurso Márcia Gomes Marques  
Rosane Amadori 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

O Grupo não divulgou os objetivos das duas primeiras Linhas: Comunicação, Cultura 

e Identidade e Jornalismo Fronteiriço e Identidade. Segundo as informações enviadas pelo 

Grupo ao DGP (2010), a Linha Poéticas modernas e contemporâneas “abre-se para os 

estudos da literatura e das linguagens televisivas e cinematográficas em suas relações 

estruturais homológicas, voltando-se para a constituição do fazer poético e suas instâncias de 

apresentação. Privilegia autores e obras a partir dos finais do século XIX, podendo estabelecer 

diálogos entre autores, textos e literaturas de diferentes expressões, bem como entre tradição e 

contemporaneidade”. 

A Linha Produção de sentido no texto/discurso “examina os procedimentos de 

organização textual relativos aos gêneros e formatos, às formas narrativas e aos recursos 

expressivos utilizados pelos produtos midiáticos. Estuda, também, os conteúdos socioculturais 

desses produtos, tanto em suas variáveis sócio-históricas, como no que diz respeito às 

representações sociais propostas e as condições de produção que engendram o sentido do 

discurso em relação ao contexto” (ibid.).  

 

5.3.4.2 Grupo Estética e linguagem na arte e no design 

Este Grupo foi formado para abrigar estudos de duas 
áreas: estética e linguagem. O eixo estrutural dessas áreas é 

composto por estudos de estética e linguagem aplicados às 

expressões e representações sonoras, visuais, linguístico-visuais 
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e audiovisuais na arte e no design contemporâneos e suas 

relações com a cultura. Seus membros são ligados às 

graduações em Artes Visuais, Música e Arquitetura e 
Urbanismo, bem como ao Mestrado em Estudos de Linguagens 

da UFMS. Os interesses do grupo vão desde os de âmbito 

global até os de interesse local (Mato Grosso do Sul), quer no 

campo da produção artística e de design, quer no campo da 
educação em arte. (DGP/CNPq, 2010) 

 

Tabela 87 – Linhas de Pesquisa do Grupo Estética e linguagem na arte e no design 
Linhas Pesquisadores 
Educação em arte Lucia Monte Serrat Alves Bueno  

Maria Celéne de Figueiredo Nessimian  
Richard Perassi Luiz de Sousa 

Poéticas modernas e contemporâneas André Luiz Gonçalves de Oliveira  
Carla Maria Buffo de Cápua  
Eluiza Bortolotto Ghizzi  
Hélio Augusto Godoy de Souza  
Julio da Costa Feliz  
Priscilla de Paula Pessoa  
Richard Perassi Luiz de Sousa  
Venise Paschoal de Melo 

Produção de sentido no texto – discurso Eluiza Bortolotto Ghizzi  
Hélio Augusto Godoy de Souza  
Julio da Costa Feliz  
Luis Felipe de Oliveira  
Richard Perassi Luiz de Sousa  
Venise Paschoal de Melo 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

 A Linha Educação em arte empenha-se em “organizar e promover estudos sobre 

educação estética, educação artística, linguagens da arte, ensino de arte e outras possibilidades 

de relação entre estética, linguagem e educação em arte. reunir pesquisadores nessa área, 

promovendo a produção e divulgação de conhecimento” (ibid.). 

 A Linha Poéticas modernas e contemporâneas dedica-se em “reunir pesquisadores 

interessados no desenvolvimento de pesquisas e de processos artísticos que tenham como 

objetivo geral uma reflexão sobre valores estéticos e linguagens da arte contemporânea em 

âmbito global e local (Mato Grosso do Sul)” (ibid.). 

A Linha Produção de sentido no texto – discurso trabalha para “reunir pesquisadores 

interessados no desenvolvimento de estudos teóricos sobre os processos de produção da arte e 

do design contemporâneos, sob o ponto de vista dos estudos de linguagem” (ibid.). 

 

5.3.4.3 Grupo Linguagens, Processos e Produtos Midiáticos 

O Grupo de Pesquisa trabalho como suporte e base para 

a Linha de Pesquisa de mesmo nome do Programa de Mestrado 

em Comunicação da UFMS, tem como ementa o estudo dos 
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produtos midiáticos e representações sociais; das linguagens, 

práticas na emissão e na recepção de mídia; análise e crítica de 

mídia; deontologia e cultura profissional; conteúdos e suportes 
midiáticos contemporâneos; a qualidade nos processos 

midiáticos e ainda sobre narrativas, gêneros e formatos nos 

meios de comunicação (DGP/CNPq, 2010) 
 

Tabela 88 – Linhas de Pesquisa do Grupo Linguagens, Processos e Produtos Midiáticos 
Linhas Pesquisadores 
Ensino de Jornalismo Gerson Luiz Martins 
Jornalismo, linguagem e identidade Mario Marques Ramires  

Ruth Penha Alves Vianna 
Produção de sentido no texto/discurso Márcia Gomes Marques 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

Em Ensino de Jornalismo são realizados “estudos e pesquisas sobre o processo de 

formação superior do jornalista, nas estruturas do cursos de jornalismo, na adequação ou 

inadequação em relação às expectativas do mercado profissional, atenção especial será 

direcionada para os estudos no ensino de ciberjornalismo, devido a amplitude e crescimento 

deste suporte profissional em jornalismo” (DGP/CNPq, 2010). 

Na Linha Jornalismo, linguagem e identidade “pretende-se estimular e reunir estudos 

acerca do texto jornalístico, sobretudo no que se refere a funções expressivas, adequação de 

linguagem, gêneros e recursos narrativos, estratégias retóricas e condicionantes de ordens 

técnica, ética e estética, com especial atenção a possíveis relações com questões de identidade 

e representações sociais tanto ao nível dos conteúdos quanto das condições pragmáticas que 

orientam a construção do discurso” (ibid.). 

Examinar “os procedimentos de organização textual relativos aos gêneros e formatos, 

às formas narrativas e aos recursos expressivos utilizados pelos produtos midiáticos” (ibid.) é 

o objetivo da Linha Produção de sentido no texto/discurso, que “estuda, também, os 

conteúdos socioculturais desses produtos, tanto em suas variáveis sócio-históricas, como no 

que diz respeito às representações sociais propostas e as condições de produção que 

engendram o sentido do discurso em relação ao contexto” (ibid.).  

 

5.3.4.4 Grupo Mídia, identidade e regionalidade 

O Grupo Mídia, identidade e regionalidade estuda os 

sistemas e estruturas dos meios de comunicação nos âmbitos 

local, regional e de fronteiras entre Mato Grosso do Sul 
(Brasil), Paraguai e Bolívia; Políticas e legislação de 

comunicação, tecnologia e ideologia; Processos, produtos e 

linguagens da mídia local e regional; A comunicação na 

formação da identidade e cultura regionais; Fluxos midiáticos 
locais, regionais e internacionais; Indústria de mídia e 

conglomerados regionais; Meios, mensagens e audiências na 
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intersecção do local com o global e vice-versa. (DGP/CNPq, 

2010) 
 

Tabela 89 – Linhas de Pesquisa do Grupo Mídia, identidade e regionalidade 
Linhas Pesquisadores 
Comunicação Regional Mario Luiz Fernandes 
Mídia e Ciência Greicy Mara França 
Radiodifusão na Fronteira Daniela Cristiane Ota  

Marcelo Vicente Cancio Soares 
Fonte: DGP/CNPq (2010) 

A Linha Comunicação Regional “tem como objetivos estudar a pequena imprensa e os 

conglomerados regionais de comunicação (jornal, rádio e televisão), notadamente no que diz 

respeito a: estrutura empresarial desses veículos; características editoriais de seus produtos 

comunicacionais; linguagem e ideologia veiculada por esses meios de comunicação; perfil dos 

jornalistas que atuam neste segmento; história da imprensa regional” (ibid.). 

O finalidade da Linha Mídia e Ciência é “estudar as inter-relações existentes entre a 

mídia e a ciência, principalmente as interfaces entre jornalismo e ciência, além da história, 

características e desenvolvimento do jornalismo científico.” (ibid.). 

Estudar “a história, a estrutura, a linguagem e a ideologia dos meios rádio e televisão 

na fronteira entre Mato Grosso do Sul (Brasil), Paraguai e Bolívia. Visa ainda fazer o 

mapeamento dos profissionais de comunicação atuam nesta região” (ibid.) é o objetivo da 

Linha Radiodifusão na Fronteira. 

 

5.3.4.5 Grupo Mídias Ambientais 

Com duas linhas de pesquisa, este Grupo também “contribui no processo de 

implantação do curso de mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul” (DGP/CNPq, 2010). Em Comunicação Científica e Ambiental o desafio é “analisar a 

produção dos meios de comunicação a cerca da ciência e tecnologia com ênfase para a 

comunicação ambiental.” (ibid.). Já a Linha Jornalismo ambiental na Web quer “estudar, 

identificar e desenvolver técnicas de jornalismo ambiental digital no intuito de contribuir para 

a criação de uma linguagem mais apropriada para a produção do jornalismo ambiental na 

web” (ibid.). 

 

Tabela 90 – Grupo Mídias Ambientais 
Linhas Pesquisadores 
Comunicação Científica e Ambiental Antonio Carlos Sardinha  

Daniela Cristiane Ota  
David Trigueiro dos Santos  
Greicy Mara França  
José Marcio Licerre  
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Tarcísio Saldivar Silveira 
Jornalismo ambiental na Web Antonio Carlos Sardinha  

David Trigueiro dos Santos  
Greicy Mara França  
Tarcísio Saldivar Silveira 

Fonte: DGP/CNPq (2010) 

 

5.3.5 Temáticas das Pesquisas cadastradas no CNPq 

Os Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq não estão organizados por divisões 

temáticas dentro de um mesmo campo do conhecimento. O CNPq abriga todos os Grupos por 

área de conhecimento e área predominante, neste caso, Ciências Sociais Aplicadas e 

Comunicação.  Para traçarmos uma visão panorâmica e levantar as principais tendências de 

investigação destes Grupos de Pesquisa na Macro-região Centro-Oeste é necessário agrupar 

estas pesquisas por temas, separando, por exemplo, uma pesquisa de educomunicação de 

outra de comunicação organizacional.  

Para reunir os Grupos de Pesquisa apresentados por temas, adotamos como padrão os 

Grupos de Pesquisa (GP‟s)
3
 e as Divisões Temáticas (DT‟s) da Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM). Os Grupos de Pesquisa (GP‟s) da 

INTERCOM buscam “a indução, fomento e difusão do conhecimento, contribuindo para o 

fortalecimento da área de comunicação,” atuando como “espaços aglutinadores” das pesquisas 

realizadas por seus associados. Por sua vez, as Divisões Temáticas (DT‟s) “têm função 

meramente organizacional” (INTERCOM, 2011). Na INTERCOM os GP‟s estão agrupados 

em oito DT‟s: 

2 Jornalismo;  

3 Publicidade e Propaganda;  

4 Relações Públicas e Comunicação Organizacional;  

5 Comunicação Audiovisual;  

6 Comunicação Multimídia;  

7 Interfaces Comunicacionais;  

                                                
3  Salientamos que a nomenclatura “Grupos de Pesquisa” utilizada pelo CNPq e analisada 

anteriormente não corresponde aos GP‟s (Grupos de Pesquisa) utilizados pela INTERCOM. Como 
explicado, no CNPq os Grupos de Pesquisa abrigam uma ou mais Linhas de Pesquisa, na 

INTERCOM, os Grupos de Pesquisa estão organizados por Divisões Temáticas (DT‟s). 
 



 

 

217 

8 Comunicação, Espaço e Cidadania; e  

9 Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Deste modo, o processo para identificar as temáticas estudadas pelos 22 Grupos de 

Pesquisa, cadastrados no CNPq na área de Comunicação no Centro-Oeste, consistiu em 

analisar os objetivos e as características apresentadas pelas 59 Linhas de Pesquisa ligadas aos 

referidos Grupos, disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP, 2010).  

Como visto nos tópicos anteriores, muitas Linhas de Pesquisas não apresentam seus 

objetivos ou os mesmos não estão claros, o que dificulta a identificação precisa dos 

respectivos objetos de investigação. Assim, por meio de uma observação empírica, 

distribuímos estas Linhas entre os GP‟s e os DT‟s utilizados pela INTERCOM. As Linhas de 

Pesquisa, que não encontramos correspondência com as divisões estabelecidas pela 

INTERCOM, foram classificamos como outros em DT‟s, com a inserção do nome da Linha 

de Pesquisa nos quadros referentes aos GP‟s. 

 No Distrito Federal, das 20 Linhas de Pesquisa, correspondentes aos seis Grupos 

cadastrados no CNPq, identificamos seis DT‟s, como dispostas na Tabela 91, não localizamos 

Linhas de Pesquisa relacionadas às temáticas de Publicidade e Propaganda e Comunicação 

Audiovisual. Distribuindo as Linhas do Distrito Federal nos GP‟s da INTERCOM, 

identificamos que 45% delas podem ser encaixadas nos três GP‟s que seguem: Relações 

Públicas e Comunicação Organizacional; Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 

e Comunicação e Educação. 35% estão distribuídas por cinco GP‟s e 20% não encontramos 

relação. 

 

Tabela 91 - Linhas de Pesquisa do Distrito Federal - Áreas temáticas 

DIVISÃO TEMÁTICA GP‟s GP 
Jornalismo Jornalismo Impresso 2 
RP e Comunicação 

Organizacional 
Relações Públicas e Comunicação Organizacional 3 

Multimídia Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 3 
Interfaces 

Comunicacionais 
Comunicação e Educação 3 

Comunicação, Espaço e 

Cidadania 
Comunicação para a Cidadania 1 

Estudos Interdisciplinares Economia Política da Informação, Comunicação e 

Cultura 
1 

Políticas e Estratégias de Comunicação 1 
Teorias da Comunicação 2 

Outros Ensino da Comunicação 1 
Regulamentação profissional 1 
Comunicação e Sustentabilidade 1 
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Perfil do jornalista 1 
Fonte para tabulação: Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq (DGP, 2010) 

 

As 11 Linhas de Pesquisa ligadas aos seis Grupos cadastrados no CNPq no estado de 

Goiás, assim como no Distrito Federal, correspondem a seis DT‟s da INTERCOM, Tabela 92. 

Em Goiás também não localizamos Linhas de Pesquisa relacionadas à temática de 

Publicidade e Propaganda, nem à de Comunicação Audiovisual. Em Goiás apenas um GP 

tem duas Linhas relacionadas, Comunicação para a Cidadania, sete Linhas respondem a 

outros sete GP‟s. Em 18% delas não encontramos relação com as DT‟s propostas. 

 

Tabela 92 - Linhas de Pesquisa de Goiás - Áreas temáticas 
DIVISÃO TEMÁTICA GP‟s GP 
Jornalismo Gêneros Jornalísticos  1 
RP e Comunicação 

Organizacional 
Relações Públicas e Comunicação Organizacional 1 

Comunicação 

Audiovisual 
Cinema 1 
Fotografia 1 
Televisão e Vídeo 1 

Interfaces 
Comunicacionais 

Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade 1 

Comunicação, Espaço e 

Cidadania 
Comunicação para a Cidadania 2 

Estudos Interdisciplinares Políticas e Estratégias de Comunicação 1 
Outros Comunicação, Cultura e Narrativa 1 

Comunicação, Memória e Identidade 1 
Fonte para tabulação: Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq (DGP, 2010) 

 

Em Mato Grosso, suas 13 Linhas de Pesquisa, foram relacionadas a cinco Grupos, e 

correspondem a quatro DT‟s da INTERCOM. Não foram localizadas Linhas de Pesquisa 

correspondentes às seguintes Divisões Temáticas: Jornalismo, Relações Públicas e 

Comunicação Organizacional, Comunicação, Espaço e Cidadania e Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação. Em Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas e 

Comunicação distribuímos 38% das Linhas de Pesquisa do estado, outros 23% estão em 

Cibercultura. Quatro GP‟s representam mais 30% das Linhas. Uma Linha (7,6%) não 

apresentou relação coerente com as divisões temáticas, conforme expõe a Tabela 93. 

 

Tabela 93 - Linhas de Pesquisa de Mato Grosso - Áreas temáticas 

DIVISÃO TEMÁTICA GP‟s GP 
Publicidade e Propaganda Publicidade - Propaganda política 1 
Comunicação 

Audiovisual 
Fotografia 1 

Multimídia Cibercultura 3 
Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 5 

Interfaces Comunicação e Culturas Urbanas 1 
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Comunicacionais Comunicação e Educação 1 
Outros Comunicação e Saúde 1 
Fonte para tabulação: Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq (DGP, 2010) 

 

 Semelhante a Mato Grosso, as 15 Linhas de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, foram 

separadas em cinco Grupos cadastrados no CNPq, apenas metade das DT‟s possuem Linhas  

relacionadas; em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Comunicação 

Organizacional e Estudos Interdisciplinares da Comunicação não localizamos estudos na UF. 

Outrossim, 46,6% das Linhas de Pesquisa sul-mato-grossenses não possuem relação com os 

GP‟s da INTERCOM, Tabela 94. Os GP‟s Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local 

e Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade representam 26,6% da Linhas, os outros 

26,6% estão distribuídos nos quatro GP‟s restantes. 

 

Tabela 94 - Linhas de Pesquisa de Mato Grosso do Sul - Áreas temáticas 

DIVISÃO TEMÁTICA GP‟s GP 
Comunicação 
Audiovisual 

Rádio e Mídia Sonora 1 
Televisão e Vídeo 1 

Multimídia Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 1 
Interfaces 

Comunicacionais 
Comunicação e Culturas Urbanas 1 
Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade 2 

Comunicação, Espaço e 
Cidadania 

Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local 2 

Outros Ensino da Comunicação 1 
Educação e Arte 3 
Produção de sentido no texto/discurso 3 

Fonte para tabulação: Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq (DGP, 2010) 

 

 Reunindo os dados das Linhas de Pesquisa das quatro Unidades Federativas 

apresentadas, foi possível traçar o seguinte panorama:   

6. Todas as Divisões Temáticas (DT‟s) da INTERCOM possuem Linhas de 

Pesquisas relacionadas na Macro-região Centro-Oeste. 

7. A maior Divisão Temática do Centro-Oeste é a de Comunicação Multimídia, 

com 12 Linhas de Pesquisa, abriga 20,3% das Linhas da Região. 

8. A segunda DT‟s, em número de Linhas de Pesquisas que abriga, é a de 

Interfaces Comunicacionais, com 15,3% (nove); a terceira, com seis Linhas de 

Pesquisa e 10,1% do total é a de Comunicação Audiovisual; em quarto lugar, 

com 8,4% cada, aparecem as DT‟s de Comunicação, Espaço e Cidadania e 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação, com cinco Linhas cada. 
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9. A Divisão Temática de Relações Públicas e Comunicação Organizacional 

compreende 6,7% das Linhas da Região, no Distrito Federal possui três Linhas, 

em Goiás encontramos outra e nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul nenhuma. 

10. A Divisão Temática de Jornalismo é uma das menores no Centro-Oeste, suas 

três Linhas representam somente 5% do total, estão disponíveis apenas no 

Distrito Federal (duas), e Goiás (1). 

11. Apenas em Mato Grosso existe uma Linha de Pesquisa estudando a Divisão 

Temática de Publicidade e Propaganda, a menor da Macro-região. 

12. 14 Linhas de Pesquisa (23,7% do total) não possuem relação com as DT‟s da 

INTERCOM, nelas os destaques são para as temáticas de Educação e Arte e  

Produção de sentido no texto/discurso, com três Linhas de Pesquisa cada. 

13. Quanto aos GP‟s da INTERCOM, em 11 deles não encontramos Linhas 

de Pesquisa relacionadas na Região, são eles: 

a. História do Jornalismo; 

b. Teoria do Jornalismo; 

c. Telejornalismo; 

d. Ficção Seriada; 

e. Comunicação e Esporte; 

f. Produção Editorial; 

g. Geografias da Comunicação; 

h. Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na América Latina; 

i. Folkcomunicação; 

j. Semiótica da Comunicação; 

k. Comunicação, Turismo e Hospitalidade. 
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14. Os GP‟s com o maior número de pesquisas são: 1º – Conteúdos Digitais e 

Convergências Tecnológicas; 2º – Relações Públicas e Comunicação 

Organizacional; e 3º – Comunicação e Educação. 

Em 2005, ao analisar os Grupos de Pesquisa em Comunicação cadastrados no CNPq, 

MARQUES DE MELO deixa em aberto os seguintes questionamentos: 

Que tipo de conhecimento estão produzindo os nossos 

cientistas da comunicação? Seus estudos conduzem a resultados 

que podem melhorar o desempenho das nossas indústrias 
culturais? Eles oferecem evidencias capazes de orientar as 

decisões dos organismos públicos para defender os interesses 

dos cidadãos? Reúnem conhecimento útil à mobilização critica 
dos organismos vivos da sociedade civil? Ou se trata de 

projetos que apenas satisfazem as demandas internas das elites 

universitárias? (1995: 150) 

 

Tento em vista a realidade apresentada sobre a Macro-região Centro-Oeste na primeira 

parte desta pesquisa, e os questionamentos colocados pelo pesquisador em meados dos anos 

90, para quem os pesquisadores em comunicação do Centro-Oeste estão produzindo 

conhecimento? Quais resultados as Linhas de Pesquisa estudadas trazem para o 

desenvolvimento da realidade do Centro-Oeste? 

Após analisar a Tabela 95 e os objetivos expostos pelos Grupos de Pesquisa 

cadastrados no CNPq, é possível aferir que nenhuma referência ou estudo relacionado à 

Macro-região Centro-Oeste esta sendo realizado. Até mesmo a Comunicação Regional é 

pouco estudada, das 59 Linhas de Pesquisa identificadas no Centro-Oeste, apenas duas 

estudam Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local.  

Consequentemente, o que se afirma sobre a mídia 

brasileira é quase sempre a partir da perspectiva dessas duas 

cidades [São Paulo e Rio de Janeiro], deixando de lado as 
grandes diferenças na mídia regional, que incluem 

manifestações culturais específicas. Essa visão não tem 

colaborado para o desenvolvimento sistemático de pesquisas 
sobre mídia regional, como se a referida perspectiva não 

representasse uma importante forma para o conhecimento da 

mídia nacional e internacional.  (FADUL, 2006: 24) 
 

Outro contexto relevante diz respeito ao fato do Centro-Oeste brasileiro ser uma das 

principais regiões do planeta em agronegócio, no entanto, em nossas Instituições não 

localizamos nenhuma Linha de Pesquisa envolvendo a Comunicação e a principal vocação 

regional. Menos de 6% de nossas Linhas de Pesquisas trabalham Comunicação, Ciência, 

Meio Ambiente e Sociedade. 
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Tabela 95 - Linhas de Pesquisa da Macro-região Centro-Oeste – Áreas temáticas 

DIVISÃO TEMÁTICA GP‟s GP % 
Jornalismo Gêneros Jornalísticos  1 1,69 

História do Jornalismo - - 
Jornalismo Impresso 2 3.38 
Teoria do Jornalismo - - 
Telejornalismo - - 

Publicidade e Propaganda Publicidade - Propaganda política 1 1,69 
RP e Comunicação 

Organizacional 
Relações Públicas e Comunicação Organizacional 4 6.77 

Comunicação 

Audiovisual 
Cinema 1 1,69 
Ficção Seriada - - 
Fotografia 2 3.38 
Rádio e Mídia Sonora 1 1,69 
Televisão e Vídeo 2 3.38 

Multimídia Cibercultura 3 5.08 
Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas 9 15.25 

Interfaces 

Comunicacionais 
Comunicação e Culturas Urbanas 2 3.38 
Comunicação e Educação 4 6.77 
Comunicação e Esporte - - 
Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade 3 5.08 
Produção Editorial - - 

Comunicação, Espaço e 

Cidadania 
Comunicação e Desenvolvimento Regional e Local 2 3.38 
Comunicação para a Cidadania 3 5.08 
Geografias da Comunicação - - 
Mídia, Cultura e Tecnologias Digitais na Am. Latina - - 

Estudos Interdisciplinares Economia Política da Informação, Comunicação e 
Cultura 

1 1,69 

Políticas e Estratégias de Comunicação 2 3.38 
Folkcomunicação - - 
Semiótica da Comunicação - - 
Comunicação, Turismo e Hospitalidade - - 
Teorias da Comunicação 2 3.38 

Outros Ensino da Comunicação 2 3.38 
Regulamentação profissional 1 1,69 
Comunicação e Sustentabilidade 1 1,69 
Perfil do jornalista 1 1,69 
Comunicação, Cultura e Narrativa 1 1,69 
Comunicação, Memória e Identidade 1 1,69 
Comunicação e Saúde 1 1,69 
Educação e Arte 3 5.08 
Produção de sentido no texto/discurso 3 5.08 

Fonte para tabulação: Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq (DGP, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

223 

CAPÍTULO VI – COMUNICAÇÃO COMPARADA: CASTILLA Y LEÓN 

(ESPANHA) E CENTRO-OESTE (BRASIL) 

 

6.1 A formação da Comunidade Autônoma de Castilla y León  

6.1.1 Os Reinos de Castilla y León: ascensão e declínio 

 

Conhecer a história e a formação da atual Comunidad Autónoma de Castilla y León é 

uma tarefa complexa. Andar por este percurso é o mesmo que percorrer os caminhos da 

história da própria Espanha, da Europa, da América e até mesmo da humanidade. Castilla y 

León possui uma história longínqua, achados arqueológicos do Homo Heidelbergensis
4
 na 

região foram importantes para conhecer a evolução da espécie humana. Suas terras 

conheceram diversos povos no período pré-românico, foram colonizadas pelos romanos e 

depois por visigodos e por mulçumanos até chegar na Idade Média. Nelas surgem as primeiras 

Cortes européias, cuja organização política foi usada para construir o Estado Espanhol, sem 

contar que de suas terras saíram os homens que colonizaram a América. Desta longa história, 

interessa-nos aprofundar no período de formação da Comunidad Autónoma, para que 

possamos compreender a sua indústria midiática e traçar comparações com a Região Centro-

Oeste do Brasil. 

No entanto, não é possível entender a formação da Comunidade e esquematizar suas 

comparações sem retroceder um pouco em sua tumultuada história. Oriunda de duas regiões 

antagônicas é difícil “estabelecer uma conexão entre a história e a atualidade” (VALDEÓN, 

1988: 15) na macro-região. A concepção de Castilla y León é distinta da formação de outras 

regiões da Espanha, como Cataluña, Galicia, Andalucía e País Vasco, pois a formação do 

Estado de Autonomias não foi uniforme no país, não são em todas as Comunidades que 

encontramos uma ligação histórica com a configuração atual das macro-regiões espanholas. 

“La historia de Madrid, por ejemplo, en cuanto Comunidad Autónoma, prácticamente no 

existe y ha sido apenas promovida. En el otro extremo Cataluña y el País Vasco, donde 

prácticamente desaparece la historia que no trate de ellos mismos. Y entre esos dos polos, 

todos los demás.” (PÉRES LÓPEZ, 2004: 11). 

A história de Castilla e de León, enquando regiões, começa no século IX, “tempos 

passados até a extinção do reino visigodo não têm relações com a construção dos núcleos de 

León e de Castilla, ainda que deixara uma herença portentosa” (VALDEÓN, 1988: 16).  

                                                
4
 Espécie que viveu de 500.000 a 250.000 anos, antecedente do homem de neandertal. 
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Muitas obras vão detalhar e analisar a história dos dois reinos durante toda a Idade Média, 

porém, a partir do século XVI, a história de Castilla começa a mesclar-se com a história da 

Espanha: 

 Se podrá alegar, con razón, que el centralismo imperante 

tanto tiempo en la historiografía ha permitido que lo que no era 

el fondo sino historia exclusiva de Castilla se ofreciera al 
mercado como historia de España sin más. La confusión entre 

ambos términos, fruto sin duda del papel decisivo desempeñado 

por Castilla en la construcción del estado unitario, ha dejado a 
la larga un saldo negativo. (VALDEÓN, 1988: 13) 

 

Antes de passarmos à Idade Média, cabe uma introdução da formação dos Reinos de 

Castilla e de León, ainda não unidos. Os séculos IX e X são períodos controversos na história 

da região: para alguns, eles justificam a união das duas regiões e, para outros, são argumentos 

do erro de tal junção na atual Comunidade Autônoma. 

No ano 800 o nome Castilla “é encontrado pela primeira vez em um documento” 

(VALDEÓN, 1988: 31), a partir do século IX a região começa a ser repovoada e nos 

primeiros anos do século X é formado o Reino de León. As regiões de Castilla e de León 

“germinaram em condições históricas similares. O repovoamento das terras leonesas e das 

castellanas ocorreram quase que simultaneamente, e partindo de pressupostos idênticos. Mas 

ao mesmo tempo foi abrindo um grande fosso entre Castilla y León, a medida que se 

diferenciavam muitos elementos vigentes em um e outro núcleo.” (ibíd.). A cultura, a ordem 

social, a economia, a política e o direito dos dois núcleos eram bastante diferentes. 

No século X, a divergência e a tensão entre os dois grupos são mais marcantes. 

Castilla era uma ilha de homens livres em uma Europa feudal, seus campesinos podiam 

“dispor livremente de seus imóveis. Frente aos senhorios incipientes da região leonesa (...), 

Castilla primitiva tinha, em contraposição a León, um maior grau de igualdade e uma maior 

mobilidade” (VALDEÓN, 1988: 15 e 33). Assim, ela se distancia ainda mais de León com o 

desenvolvimento de “um idioma inovador e dinâmico,” que mais tarde seria expandido para 

toda a Espanha.  

No século XI, Castilla se transforma em Reino, neste momento os “dois núcleos se 

encontravam em pé de igualdade” (ibíd.: 45), mas os distanciamentos entre leoneses e 

castellanos continuaram, “inclusive com sérios enfrentamentos". Somente no século XII, 

depois de dois séculos de divergências, os dois reinos são unificados. Em 1230, com a morte 

do Rei de León, Alfonso IX, Fernando III torna-se rei dos dois núcleos. Contudo, mesmo após 

a união, “tanto León como Castilla mantiveram em todo momento uma perfeita 

individualidade no plano político, como dois reinos diferentes” (46). 
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Para VALDEÓN (1988: 62), a união de León e de Castilla “era muito forte ao finalizar 

a Idade Média. Os aspectos divergentes haviam sido apagados a medida que homogeneizava a 

estrutura social, econômica, as normas jurídicas ou as instituições do governo”. 

Após a Idade Média, a unidade da Espanha vai ser construída na “plataforma de 

Castilla. A língua própria dos castellanos, suas instituições, suas específicas tradições 

jurídicas, seus sinais de identidade, em suma, foram utilizadas como instrumentos de 

unificação” (VALDEÓN, 1988: 82). Por quatro séculos a Espanha viveu “dominada” pelo 

“povo castellano”, que após “haver ocupado um posto na primeira fila na dinâmica do mundo 

hispânico, ficaram presos no seu desenvolvimento” (101), chegando ao século XX como “um 

território em decadência”. 

 

Mapa 18 – Coroa de Castilla em 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

O auge na história de Castilla se deu no século XVI, em um período marcado por um 

“brillante desenvolvimento nas letras e nas artes”, que permitiu ao império hispânico 

“alcançar sua máxima projeção universal” (VALDEÓN, 1988: 106). Na mesma trilha de 

desenvolvimento, sua população teve um rápido crescimento e chegou a concentrar mais de 

30% da população da península ibérica. GONZÁLEZ CLAVERO (2004a: 25) aponta que “o 

final do século XV e a maior parte do XVI foram considerados como uma verdadeira idade de 

ouro para as terras de Castilla”.   

Esta vertiginosa prosperidade foi interrompida no século XVII, onde “a caída do 

Império arrastou consigo fundamentalmente a Castilla y León, ou seja, os pilares que o havia 

sustentado” (VALDEÓN, 1988: 106). Na segunda metade deste século, Castilla y León passa 

a ser um território “desolado”, para muitos o declive foi tão grande que até hoje a região não 

se recompôs.  
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No século XVIII, a Coroa de Castilla teve papel importante para a chegada da dinastia 

dos Borbones na Espanha. Com modelo centralista como o seu, Castilla via nos Borbones a 

continuidade da unificação e da “castellanización” do país, enxergavam na nova monarquia a 

recuperação do “velho esplendor perdido”. Durante este período a Coroa começou a 

reorganizar o território nacional com uma lógica mais racional que histórica, cujo processo 

finalizou-se no século seguinte (GONZÁLEZ CLAVERO, 2004a: 26). 

La Historia, tal como hoy la conocemos, se ha 

conformado en buena medida durante el siglo XIX ocupándose 
del pasado de las naciones, en las que solemos reconocer los 

actores colectivos por antonomasia. Esta realidad marcó las 

grandes tendencias historiográficas que fueron por ello, 
también, corrientes nacionales.  

(...) Con ese renacer de la historia llegó también el de la 

historia nacional. Pero no tanto – y esto sí era novedad – de la 
nación española, como en el siglo XIX, sino el de las naciones 

españolas, el de conjuntos que – integrados en España – se 

autopercibían como nacionales. La cuestión tiene importancia, y 

es a la vez causa y consecuencia de la evolución política misma, 
en la que el nacionalismo adquirió fuerza notable en algunas 

partes de España. Surgió así el desarrollo de un modelo de 

Estado llamado de las Autonomías que pretendía dar salida a la 
ya vieja constatación de la variedad intrínseca de los pueblos y 

tierras de España. La complejidad del asunto se trató de 

solventar buscando vías medias entre un modelo de Estado 

unitario y otro concebido como plurinacional. (PÉRES LÓPEZ, 
2004: 10) 

 

Em 1822, um Decreto Lei dividiu o Estado espanhol em províncias, nele a atual 

Macro-região de Castilla y León englobava dez províncias. Entretanto, foi em 1833 que a 

reorganização territorial toma marcha, a Espanha é dividida em 49 províncias e as nove atuais 

províncias de Castilla y León são delimitadas.  

Além da divisão provincial, o Decreto Real de 1833 dividia o país em “regiões 

históricas”, tal divisão foi meramente classificatória e não criava nenhuma administração 

intermediária entre as províncias e o poder central. Nela a então Macro-região de León 

englobava Salamanca, Zamora e a província homônima. Já a Macro-região de “Castilla la 

Vieja”: Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria e Valladolid.     

GONZÁLEZ CLAVERO (2004a: 27) explica que este feito é interpretado de maneira 

antagônica por geógrafos e historiadores, para alguns este Decreto Real é o remate “que os 

Reinos de León e de Castilla Antiga tinham atrás de si uma grande bagagem histórica”, para 

outros estas “regiões históricas” possuem uma “historia muito breve, que nasce precisamente 

com o Decreto Real”.  
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Divergências a parte, as duas regiões não estavam unidas nesta lei, ela apenas 

retomava o que seria os dois antigos reinos. Na história recente, o primeiro vestígio de união 

das duas regiões surge por interesses econômicos em meados do século XIX, especificamente 

da burguesia farinheira. Destacamos dois momentos: a) 1859 – quando é realizada a “I 

Exposición Castellana” em Valladolid, com participação de todas as províncias das duas 

regiões; b) 1884 – na mesma cidade, é feito um encontro dos presidentes das “Diputaciones” 

de Ávila, Burgos, León, Segovia, Santander, Valladolid e Zamora. Ambos estavam marcados 

pela política protecionista da economia regional, o primeiro para defender a competitividade 

cerealista perante os grãos russos e o segundo para unir forças contra um tratado comercial 

com os Estados Unidos, que pudesse prejudicar as exportações regionais. Enrique Orduña 

ressalta que “a defesa dos interesses econômicos cerealistas e protecionistas não estavam 

motivados por uma verdadeira consciência regional, senão pelo benefício de uns poucos, mais 

que da região” (apud. GONZÁLEZ CLAVERO, 2004a: 30), diferente do ocorrido na 

Cataluña.  

 No final do século XIX aparecem as primeiras propostas para formação de uma 

administração regional entre as províncias e o poder central, atendendo as particularidades de 

algumas “regiões históricas”. Neste processo, GONZÁLEZ CLAVERO (2004a: 31) destaca 

dois importantes regionalistas da região: Macías Picavea e Gumersindo de Azcárate. O 

primeiro concebia que a saída para a Espanha sair da crise e dos problemas de unidade que 

enfrentava seria a construção de regiões com ampla autonomia; o segundo, também “se 

mostrou sensível com o problema regional e foi partidário da formação de um Estado regional 

como solução aos problemas plantados por nacionalistas e regionalistas” (idid.). 

O início do século XX foi marcado por conflitos com a Cataluña, que resistia ser 

integrada a uma “Espanha Una”, do outro lado, Castilla y León defendia o castelhano como a 

língua principal de todos os espanhóis, inclusive de diversos setores da região, como a 

imprensa – demonstravam-se “anticatalán”. Em 1911, os deputados catalães apresentam um 

projeto para a criação de uma “Mancomunidad Catalana”.  

Em 1913 é publicado um decreto possibilitando a criação de “mancomunidades” em 

toda Espanha, “ainda que as mancomunidades só tivessem competências administrativas, sua 

formação supunha uma primeira brecha no monolítico Estado centralista espanhol”, esclarece 

GONZÁLEZ CLAVERO (2004a: 36). 

Em 1914 é criada a Mancomunidade Catalana. Primeiramente é criticada pelas 

províncias castellanoleonesas, mas em um segundo momento elas veem benefícios em 

também criar uma Mancomunidade na região. No entanto, como salienta GONZÁLEZ 
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CLAVERO (2004a: 39) “havia províncias e não região, e que o âmbito castellanoleonés 

estava longe de ter uma política estruturada regionalmente”, assim, nenhuma tentativa de 

criação de Mancomunidade na região foi consolidada. MANERO (2003: 24) menciona que o 

regionalismo apontado por alguns durante o século XIX e início do XX, era a expressão de 

uma minoria intelectual e que nunca esteve “enraizado no povo”. Chega a Guerra Civil 

espanhola e todos os projetos de autonomias regionais no país são abortados. 

 

6.1.2 Formação do Estado Autonômico Espanhol  

Com uma democracia recente, a história espanhola é marcada pelo autoritarismo. 

PARÉS I MAICAS (2006: 41) observa que prevaleceu no país o “sistema autoritário, salvo as 

exceções da Primeira República (com onze meses de duração, 1870-1871) e da Segunda 

República (1931-1939)”. O regime democrático atual surge apenas após a morte do General 

Franco, em 1976.  

“Os anos setenta aparecem retratados nos livros de História como uma época obscura” 

(PÉREZ LÓPEZ, PELAEZ LÓPEZ e GONZÁLEZ CLAVERO, 2008: 11) em grande parte 

do planeta, marcados pelas crises do petróleo, altas taxas de inflação e desemprego. Nesta 

década, em meio à guerra fria, o mundo via a fase áurea da União Soviética. 

Na Europa, as principais mudanças foram o fim dos regimes autoritários da Espanha, 

Portugal e Grécia, com a diferença que nestes dois últimos “se manteve o Estado 

centralizado” e na Espanha a descentralização administrativa e política foi a “forma de manter 

a unidade. Esta pareceu ser a particular contribuição espanhola à historia da Europa no fim do 

século” (ibid.: 13).  

A democracia na Espanha significava, para muitos, a descentralização do Estado, 

“ademais de autogoverno popular, autogoverno regional, uma nova divisão do poder por 

razões territoriais ou identitárias. A história pesava muito neste aspecto, e especialmente, 

como se havia vivido nos últimos cem anos” (PÉREZ LÓPEZ, PELAEZ LÓPEZ e 

GONZÁLEZ CLAVERO, 2008: 12). Esta história particular também foi bem distinta da 

redemocratização de Grécia e Portugal, já que na Espanha a reivindicação das identidades 

regionais trouxe consigo o terrorismo, “raiz de alguns dos problemas mais graves vividos pela 

Espanha no final dos anos setenta e começo dos oitenta”. (ibid.) 

Entender a organização política atual da Espanha em uma República Federativa, como 

é o caso do Brasil, em um primeiro momento é um tanto complexa.  

La formación del Estado autonómico español y la propia 

Comunicad Autónoma de Castilla y León fue consecuencia de 
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un triple reto de carácter histórico, político y funcional al que 

tuvo que enfrentarse la España que salía de un régimen 

dictadura que se había prolongado casi cuarenta años. En el 
aspecto histórico, el Estado autonómico trataba de dar solución 

a un largo contencioso entre el centro y la periferia sobre el 

modelo de Estado, y que había tenido en Cataluña y el País 

Vasco sus más importantes conflictos. A su vez, era un reto 
político ya que a mediados de los setenta se identificaba 

democracia y descentralización. Una de las características de la 

dictadura franquista fue la vuelta al modelo centralista del siglo 
XIX, pero todavía más exacerbado, la „España Una‟ fue uno de 

los pilares del régimen. Esto hizo que la oposición de izquierda, 

naciolalista o regionalista a la dictadura hiciera del derecho a la 

autonomía de los territorios del país una de sus principales 
banderas. Pero incluso dentro del propio régimen de Franco 

había sectores que estaban convencidos del agotamiento del 

modelo centralista y de la  necesidad de su reforma, era el tercer 
reto: el funcional. (PÉREZ LÓPEZ, PELAEZ LÓPEZ e 

GONZÁLEZ CLAVERO, 2008: 17). 
 

Desta forma, entre a administração central e a local (nas províncias), a Constituição de 

1978 criou as Comunidades Autônomas, tornando a Espanha um “Estado de Autonomias”. 

Ademais, a “nova” Espanha é uma monarquia parlamentarista, onde o Chefe de Estado, o Rei, 

é determinado por uma sucessão hereditária; e o Chefe de Governo ou Presidente de Governo 

é nomeado em um processo conhecido como “Investidura”.  

Diferente do Brasil, na Espanha a população vota nos partidos e não nas pessoas. Após 

as eleições gerais o Rei indica um representante – geralmente o líder do partido ou da 

coligação com maior quantidade de votos. Este por sua vez, é colocado para apreciação do 

Congresso de Deputados e se obtém a maioria absoluta dos votos (50% mais um), a indicação 

é aprovada; caso não obtenha, uma nova eleição é feita, agora de maioria simples. Após a 

aprovação dos Deputados, o eleito é nomeado Presidente de Governo da Espanha pelo Rei. 

Atualmente, o país abriga “17 comunidades autônomas de distintos tipos, das quais se 

destacam as chamadas comunidades históricas (Catalunha, País Vasco, Galícia y Andaluzia), 

dotadas todas elas de seu correspondente estatuto de autonomia (ainda que diferenciadas em 

alguns casos) e de seu próprio parlamento e poder executivo” (PARÉS I MAICAS, 2006: 41); 

como poder ser visto na Tabela  96. 

 

Tabela 96 – Comunidades Autônomas da Espanha 

Comunidade Capital População Nº de 

províncias  

Andalucía Sevilla 8.370.975 8 
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Aragón Zaragoza 1.347.095 3 

Asturias (Principado de) Oviedo 1.084.341 1 

Balears (Illes) Palma de Mallorca 1.106.049 1 

Canarias Santa Cruz de Tenerife e 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

2.118.519 

2 

Cantabria Santander 592.250 1 

Castilla y León Valladolid 2.559.515 9 

Castilla – La Mancha Toledo 2.098.373 5 

Cataluña Barcelona 7.512.381 4 

Comunitat Valenciana Valencia 5.111.706 3 

Extremadura Mérida 1.107.220 2 

Galicia Santiago de Compostela 2.797.653 4 

Madrid (Comunidad de) Madrid 6.458.684 1 

Murcia (Región de) Murcia 1.461.979 1 

Navarra (Comunidad Foral 

de) 
Pamplona 636.924 

1 

País Vasco Vitoria 2.178.339 1 

Rioja (La) Logroño 322.415 1 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística (2011) 

 

6.1.2.1 O processo Autonômico de Castilla y León 

A Comunidade Autônoma de Castilla e León não possui um histórico recente de 

violência por identidades, como em outras regiões, nela o terrorismo não foi utilizado como 

via para sua autonomia. No entanto, politicamente a construção da Comunidade foi “a mais 

complexa e conflituosa” dentre os dezessete processos autonômicos da Espanha (MANERO, 

2003: 24), sendo a última região a ser formada. BILBAO descreve que “o nascimento da 

comunidade não foi precisamente um parto normal: foi um parto repleto de complicações, que 

necessitou em vários momentos da ajuda do fórceps” (apud MANERO, 2003: 23).  Opinião 

também compartilhada por GONZÁLEZ CLAVERO (2004a: 18), que vê a construção da 

Comunidade Autônoma como “um processo que não foi simples, senão que esteve cheios de 

obstáculos e dificuldades”. 
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Se em outras Comunidades a forte identidade regional foi o marco para suas 

construções, em Castilla e León a sua intangibilidade, ou até mesmo ausência, foi o seu maior 

dificultador. 

Por un  lado, el Reino de León y la Corona de Castilla 

contaban con una riquísima historia de más de diez siglos de 

antigüedad y que refleja su pujanza entre los demás territorios 
peninsulares, hasta que el punto de sustentar e impulsar cinco 

siglos atrás ese proyecto de vida común que es hoy España. 

Pero, por otro lado, la Comunidad Autónoma surgida en 1983 
no sólo era totalmente nueva en su ámbito territorial respecto a 

los tradicionales Reinos de Castilla y León, sino que también 

respondía a unas circunstancias plenamente modernas 
(HERRERA CAMPO, 2003: 9). 

 

Na longa história de mais de 1000 anos de León e de Castilla, do século IX ao XX, 

com tantos altos e baixos, distanciamentos e uniões, glórias e fracassos “a busca de sinais de 

identidade específicos de Castilla y León não é tarefa fácil” (VALDEÓN, 1988: 115). Alguns 

vão justificar no próprio ato de construção da Comunidade a sua identidade “una”, como o 

então presidente das Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernandez Santiago (2004: 10), 

que exalta que a Autonomia da Macro-região é o maior “arraigo y justificación social” para o 

fortalecimento da identidade regional. “O novo modelo descentralizador proposto pela Carta 

Magna se revelou como um canal mais que adequado para a organização política da nossa 

região, conjugando sabiamente os princípios de autonomia e de unidade”, completa. 

 Para o professor de História Contemporânea da Universidad de Valladolid, Pablo 

Péres López (2004: 12), o período recente de Castilla y León, após a sua autonomia, foi pouco 

estudado: “fez falta uma História que justificasse a nova situação política – a Comunidade 

Autônoma – nos primeiros momentos do processo”. MANERO (2003: 28) destaca outro 

ponto: “as reivindicações autonomistas em Castilla y León, como em muitas outras das 

futuras Comunidades Autônomas, foram obra exclusiva de uma pequena elite intelectual e 

política, frente à indiferença generalizada da sociedade”. A sociedade civil não reivindicava 

esta união, pelo contrário “a meados dos anos setenta nas províncias castellanas e leonesas o 

centralismo era apoiado, segundo as pesquisas, pela maioria da população” (PÉREZ LÓPEZ, 

PELAEZ LÓPEZ e GONZÁLEZ CLAVERO, 2008: 18). 

Como visto anteriormente, Castilla y León, dentre as Comunidades Autonômas da 

Espanha, está entre dois extremos: de um lado a Comunidade de Madri, cuja criação não 

possui justificações históricas, e do outro Cataluña e País Vasco. O simples fato da 

dificuldade e do esforço realizado para legitimar a identidade da região, por si só, já mostra 

sua fragilidade enquanto região. “Para a imensa maioria de nossos concidadãos, as palavras 
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Castilla e León evocavam na melhor hipótese um espaço geográfico de contornos imprecisos, 

um leve orgulho por um esplendor histórico vivido no passado e uma aguda consciência de 

sua decadência presente” (MANERO, 2004: 27). 

Na classe política a criação da Comunidade Autonoma estava longe de ser um 

consenso, “en el comportamiento ante el proceso autonómico de las nuevas clases políticas 

locales emergentes no faltaron actitudes oportunistas dictadas por el cálculo político. Muy 

atentas a la defensa de sus posiciones recién conquistadas, no se mostraban dispuestas en 

modo alguno a renunciar a los nuevos ámbitos de poder que la perspectiva de una autonomía 

próxima abría ante sus ojos” (MANERO,2003: 28). A proposta original de construção de uma 

Comunidade Autônoma continha 11 províncias e esteve embasada em uma justificativa 

histórica, originária dos antigos Reinos de Castilla e de León. No entanto, quatro delas 

lutaram e foram contra a sua formação, a saber: Segovia, León, Logroño e Santander. Em 

certo momento também Burgos, que não aceitou perder a capital regional para Valladolid, nas 

seis províncias restantes (Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Palencia e Soria) o tema 

também não era consenso.  

A nova Constituição previa a criação de Comunidades Autônomas uniprovinciais e 

estas províncias dissidentes, como em outras partes da Espanha, buscavam tal autonomia. 

Obviamente a possibilidade constitucional era para casos especiais, ou então, não teria razão 

criar as ditas regiões. Destas províncias, Santander como Cantabria, e Logroño como La 

Rioja, lograram a criação de Comunidades uniprovinciais e não fizeram parte de Castilla y 

León. 

La notable extensión territorial de muchas de nuestras 

provincias, la fragmentación y dispersión de sus populaciones y 

su carácter eminentemente rural y agrario habían proporcionado 

a las Diputaciones Provinciales castellanas y leonesas una 
presencia en la vida cotidiana de sus ciudadanos, un poder y un 

prestigio muy superiores a los que estas instituciones poseían en 

otras zonas del país. (MANERO, 2003: 27). 
 

O único ponto de consenso na região é a sua representatividade como própria Espanha, 

uma “España Una”. Esta região que ajudou a construir a base do estado espanhol teve 

dificuldades em descentralizar o país e criar o seu próprio território dentro desta nova 

realidade. Determinar qual seria o território de Castilla e León foi o maior dos problemas 

enfrentados, afinal, quais províncias deveriam fazer parte dele? Os quatro séculos que Castilla 

participou como protagonista na cena nacional, como visto, construiu uma sociedade 

centralista nacional, então, quando foi necessário recorrer ao seu passado remoto para 

justificar sua futura união, os problemas brotaram. Isto ocorreu não por falta de identidade, 
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porque isso a região tem muita, e é exatamente o problema. A dificuldade é encontrar uma 

identidade comum, específica para Castilla y León como um todo, no mínimo encontramos 

duas, uma para Castilla e outra para León – dentro do longínquo passado de ambas podemos 

encontrar outras. 

Em um primeiro momento, durante este período de formação da Espanha Autonômica, 

foram políticos e intelectuais do antigo regime franquista que fomentaram as primeiras 

discussões pró-Castilla e León, criando a Alianza Regional.  

Entre sus principales objetivos estaba el procurar que 

Castilla y León no quedara descolgada del proceso 
descentralizador que parecía abrirse tras la muerte del general 

Franco. Fueron los miembros de Alianza Regional los que 

promovieron diversas reuniones tendentes a la formación de 

una Mancomunidad de diputaciones castellanas y leonesas, es 
decir una institución político-administrativa propia para la 

región (PÉREZ LÓPEZ, PELAEZ LÓPEZ e GONZÁLEZ 

CLAVERO, 2008: 18).  
 

Não tardou e a da “Mancomunidad” foi refutada pela oposição, logo, criaram o 

Instituto Regional. 

Em Castilla e León, durante o período das pré-autonomias – conhecido na história 

espanhola como Transición, tanto o Instituto Regional como a Alianza Regional trabalhavam 

a formação de uma “consciência regional” na sociedade civil. Para MANERO (2004), “a 

origem comum de todos os obstáculos e dificuldades” na formação da Comunidade 

Autônoma da era exatamente “a ausência de uma consciência regional entre os cidadão 

castellanos e leoneses” (24). 

As diferenças entre os grupos não eram apenas ideológicas, iam desde atritos entre que 

cores teria a bandeira da região a conflitos de demarcação territorial. Os membros do Instituto 

Regional defendiam que “cantábrios e riojanos tinham uma personalidade própria” (PÉREZ 

LÓPEZ, PELAEZ LÓPEZ e GONZÁLEZ CLAVERO, 2008: 18), por isso, não deveriam 

estar contemplados na geografia regional. Durante as primeiras reuniões da “Asemblea de 

Parlamentarios de Castilla y León”, grande parte dos deputados cantábrios e riojanos não 

participaram. Os deputados leoneses, no primeiro momento, não defendiam uma autonomia 

uniprovincial, tampouco mostravam interesse em ser considerados parte da Autonomia 

proposta. Pouco tempo depois, também reivindicaram a autonomia uniprovincial e depois 

pluriprovincial, composta pelas províncias do antigo Reino de León: León, Zamora e 

Salamanca – proposta refutada por estas última. Todas as tentativas da província de León em 

não participar da Comunidade de Castilla y León foram fracassadas.  
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Após quase dois anos de discussão o Real Decreto-Lei de 13 de junho de 1978, 

colocou fim aos questionamentos sobre a criação de uma Comunidade Autônoma em Castilla 

e León, concedendo sua pré-autonomia e instituindo o Consejo General de Castilla y León. 

Mas, isso ainda não solucionava os problemas reivindicados por cantábrios, riojanos e 

leoneses, por ora, estavam contemplados na região, podendo ser desmembrados. O impasse só 

é finalizado no início de 1983, quando o Estatuto e a Lei Orgânica de Castilla e León são 

aprovados pelas Cortes e sancionados pelo Rei, “a aprovação do Estatuto coloca fim à 

incerteza existente na etapa pré-autonômica sobre a extensão territorial” (HERRERA 

CAMPO, 2003: 9). Esta aprovação criou a última Comunidade Autônoma da Espanha e 

concluiu o período de Transición. Para conhecer a estrutura territorial de Castilla y León vide 

Mapa 19. 

 

Mapa 19 – Castilla y León e províncias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commons.wikimedia.org (2011) 

 

Mesmo passando a existir de fato, Castilla e León ainda conviveu com diversas 

divergências políticas em seus primeiros anos. Vale lembrar que todas estas discussões 

estavam apenas na esfera política, a sociedade civil estava pouco mobilizada para os assuntos 

regionais. Em 1986, segundo as pesquisas encomendadas pela Junta de Castilla e León, 40% 

da população não sabia quem era o presidente regional e 48,5% não sabia o que fazia o 

Governo regional, nem estava interessada. Segundo os pesquisadores PÉREZ LÓPEZ, 

PELAEZ LÓPEZ e GONZÁLEZ CLAVERO, entre os anos de 1983 e 1991 houve a 

institucionalização e a afirmação da Comunidade: 

Fueron ocho años tormentosos, plagados de indecisiones, 
contradiciones y dificuldades en los que hasta cuatro 

presidentes se sucederían al frente de la recién nacida 

Comunidad. (…) 
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En 1991, se cerraba una época, la de creación y 

consolidación del autogobierno. Tras unos inicios inseguros y 

balbuceantes, Castilla y León había ocupado finalmente su 
lugar dentro de la España autonómica. Los principales partidos 

políticos regionales lo habían hecho posible. Alternándose en el 

poder, primero los socialistas y luego los populares con los 

centristas, cada uno con sus errores y aciertos, habían impreso 
su sello particular a las nuevas instituciones (2008: 53 e 89). 

 

Mesmo institucionalizada ainda existem grupos de resistência na macro-região, como 

é o caso do partido político Unión del Pueblo Leonés (UPL), “a princípios do século XXI o 

leonismo político tem na UPL seu máximo expoente. Este partido, como manifesta seus 

Estatutos, aspira à segregação de León e em consequência uma autonomia própria” 

(GONZÁLEZ CLAVERO, 2004b: 358). 

Atualmente Castilla y León não está no centro hegemônico do país, que compreende 

Madrid e Barcelona. No entanto, vez ou outra continua no “poder” da Espanha, já que dos 

cinco Presidentes de Governo do país, desde a democratização, dois eram da Comunidade 

Autônoma. O primeiro presidente, Adolfo Suárez González, nasceu na província de Ávila e o 

atual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, em Valladolid. Já o ex-presidente José María 

Alfredo Aznar López, nasceu em Madrid, mas fez carreira política em Ávila, chegando a ser 

Presidente da Junta de Castilla e León. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no passado e com os problemas atuais 

GONZÁLEZ CLAVERO, um dos principais estudiosos da região, analisa com otimismo o 

cenário atual:  

“sin embargo, a principios del XXI, Castilla y León 
parece una autonomía consolidada, que dispone de un aparato 

administrativo y de unas competencias cuyas dimensiones y 

cantidad pocos podían imaginar siquiera en 1983. Sólo una 
reestructuración global del Estado de las autonomías podría, en 

principio, poner en peligro la estructura territorial e institucional 

que conocemos en la actualidad”. (2004b: 364) 

 

6.1.3 População e território castellanoleonés   

Castilla y León chega ao final da primeira década do século XIX com uma população 

de 2.559.515 de pessoas, menor que a do início dos anos 80 e maior que a do ano 2000, 

2.583.159 e 2.479.000 habitantes, respectivamente. Além do problema de declínio da sua 

população, enfrentado desde a criação da Comunidade Autônoma, a região vive um forte 

envelhecimento da mesma, “temos que assinalar a elevada esperança de vida da população, 

que com 82 anos, se encontra entre as mais altas de toda a União Européia e do mundo, a 

níveis de países como Canadá, Suécia ou Suiça” (JCYL, 2008: 23).  
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Em 2011, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2011), 33.314 

castellanoleoneses possuem mais de 90 anos, destes, 907 têm mais de 100 anos. Este 

envelhecimento provocou uma mudança no crescimento vegetativo da região (nascimentos – 

óbitos), pois o número era positivo em 1983 (6.827) e veio a se tornar negativo em 2006 (-

6.375). Por outro lado, o aumento da população nos últimos anos é também motivado pelo 

crescimento do número de estrangeiros na Macro-região, nos anos 80 correspondiam a 0,3% 

dos habitantes e no fim dos anos 2000 passaram para 4,7%, ou seja, as 6.782 tornaram-se 

119.781. 

As capitais e as respectivas províncias de Castilla y León são homônimas. As 

províncias de Valladolid e León concentram 40,3% da população, junto com Burgos e 

Salamanca, são as maiores populações da Comunidade Autônoma. As cinco províncias 

restantes não chegam a 200 mil habitantes. Castilla y León é uma das regiões menos povoadas 

da Espanha, para os parâmetros europeus o país com 90,9 habitantes por km² já é um dos 

países com menor densidade demográfica da União Europeia – a frente apenas de alguns 

países do leste europeu, Grécia e nórdicos (exceto Dinamarca). Muito abaixo da média 

espanhola está Extremadura (26,59) e Castilla y León (27,14), comunidades com os menores 

índices; enquanto as províncias mais povoadas da Espanha, Madri e Barcelona, chegam a uma 

média de 796,2 e 712 habitantes por km², respectivamente. Soria é a província com menor 

densidade do país (INE, 2011), conforme se observa na Tabela 97.  

 

Tabela 97 – População, municípios e ocupação do Centro-Oeste 

Província Capital Habitantes Municípios Hab/km² 

Ávila Ávila 167.635 248 21,34 

Burgos Burgos 361.286 371 26,15 

León León 479.915 211 32,10 

Palencia Palencia 168.101 191 21,54 

Salamanca Salamanca 344.061 362 28,62 

Segovia Segovia 159.681 209 23,68 

Soria Soria 92.542 183 9,18 

Valladolid Valladolid 525.818 225 65,23 

Zamora Zamora 190.571 248 18,67 

Castilla y León Valladolid 2.489.610 2.248 27,14 
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística (2011). (Elaboração própria) 

 

O território da Macro-região, com 94.225,47 km², é o terceiro maior de toda União 

Europeia (formada por 27 países e 271 regiões), atrás apenas de Ovre Norrland na Suécia com 

165.295.6 km², e Pohjois-Suomi na Finlândia com 141.601,2 km². Castilla y León responde 

por 18,62% de todo território nacional e é maior que muitos países europeus, tais como 
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Hungria (93.030 km²), Portugal (92.391 km²), Áustria (83.871 km²) e Irlanda (70.273km²). 

Com suas dimensões ocupa um espaço duas vezes maior que o território da Holanda (41.528 

km²) ou da Suíça (41.284 km²), e três vezes maior que o da Bélgica (30.528 km²). 

Castilla y León, a la cabeza del ranking nacional también 

en cuanto a número de provincias que la forman (nueve), es la 

Comunidad que limita con más regiones: nada menos que 9 
españolas y 2 portuguesas. Asimismo, una característica 

diferencial de Castilla y León es su estructura municipal, con 

más de un cuarto del total de municipios españoles (2.248 
municipios), siendo éstos fundamentalmente de reducido 

tamaño (el 88% tiene menos de 1.000 habitantes. (JCYL, 

2008:37). 
 

Burgos e Salamanca possuem o maior número de municípios da Macro-região. Com 

exceção das capitais das províncias, apenas León, Burgos e Valladolid possuem cidades 

medianas. Das 2.248 cidades da região apenas 15 possuem mais de 20.000 habitantes (Tabela 

98). A capital de Castilla y León, Valladlid, é a maior cidade da Comunidade, já o maior 

município do interior é Ponferrada, na província de León.  

 

Tabela 98 - Municípios mais populosos de Castilla y León 

1. Valladolid 315.522 9. Ávila 58.245 

2. Burgos 178.574 10. Soria  39.838 

3. Salamanca  154.462 11. Mirada de Ebro (Burgos) 39.038 

4. León  134.012 12. Aranda de Duero (Burgos) 33.154 

5. Palencia  82.169 13. San Andrés del Rabanedo (León)  31.306 

6. Ponferrada (León) 68.767 14. Laguna de Duero (Valladolid) 22.110 

7. Zamora  65.998 15. Medina del Campo (Valladolid) 21.632 

8. Segovia  55.748   
Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística (2011). (Elaboração própria) 

 

Segundo o Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVEI, 2011) – 

organismo que segue o padrão da Organização das Nações Unidas para determinar os valores 

de desenvolvimento humano espanhóis, Castilla y León ocupa a quarta posição nacional no 

índice de desenvolvimento humano (IDH), atrás apenas do País Vasco, Comunidade de Madri 

e Navarra, quatro posições acima da Cataluña. Com um IDH de 0,965, a Macro-região está 

acima da média espanhola, que é 0,950. Também tem índice maior que o de países como 

Holanda, Suécia, França, Suíça e Japão. Se Castilla y León fosse um país, ocuparia a sexta 

posição no ranking mundial, atrás apenas da Noruega, Austrália, Islândia, Canadá e Irlanda. 

As províncias de Valladolid e de Salamanca melhoram a cada ano seus índices de IDH, o que 

reflete no aumento do número geral da comunidade, Tabela 99. 
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Tabela 99 – Índice de Desenvolvimento Humano de Castilla y León 

Província IDH 

1980 2007 

Ávila 0,842 0,952 

Burgos 0,877 0,972 

León 0,845 0,955 

Palencia 0,858 0,964 

Salamanca 0,851 0,975 

Segovia 0,856 0,960 

Soria 0,862 0,957 

Valladolid 0,877 0,978 

Zamora 0,829 0,959 

Castilla y León 0,857 0,965 

Espanha 0,852 0,950 
Fonte: IVEI – Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2011). (Elaboração própria) 

 

6.2 Sistemas midiáticos castellanoleoneses  

Antes de apresentarmos os veículos de comunicação da Comunidade Autônoma, cabe 

traçar um panorama inicial sobre a mídia na Espanha. Para PARÉS I MAICAS (2006: 43), 

“assistimos a um fenômeno crescente de concentração empresarial dos meios de 

comunicação, como grupos multimídia (...) tendo, principalmente, sua sede central em Madri 

(uma característica mais do espírito centralista espanhol) e com ramificações no restante da  

Espanha”. 

 O pesquisador destaca entre os principais grupos multimídia do país os grupos Pisa e 

Vocento; o primeiro trabalha com veículos em vários países, inclusive é sócio do francês Le 

Monde; e o segundo, dentre outros, tem participação na rede Tele 5 e no jornal ABC. 

Acrescenta também à lista o grupo Recoletos, os jornais El Mundo e a Razón e a cadeia de 

rádios COPE, e em Barcelona, o grupo Planeta, com as redes Antena 3 e Onda Cero, de 

televisão e rádio, respectivamente. Outro grupo de destaque, neste caso público, é a Radio 

Televisión Española – RTVE, com grande importância no país. 

Quantos às agências de publicidade, importantes na área, estão localizadas 

majoritariamente em Madri, depois em Barcelona; com grande destaque para as agências 

multinacionais instaladas no país (PARÉS I MAICAS, 2006: 43). 

Na Espanha encontramos diversos organismos que medem a audiência e a difusão dos 

meios de comunicação, dentre eles ressaltamos as importantes fontes para compreender e 

analisar o mercado da comunicação no país: Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), 

Estudio General de Medios (EGM) e Sofres. Apenas a OJD, criada em 1964, no início dos 

anos 80 já registrava 98% dos jornais espanhóis; já o EGM, além de auditar jornais e revistas, 
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"controla as visitas de internet, a quantidade de telespectadores e as audiências de radio e 

cinema" (CES, 2008: 27). 

 

6.2.1 Veículos de Comunicação de Castilla y León 

Como salientado no item anterior, a mensuração dos veículos de comunicação na 

Espanha, e respectivamente em Castilla y León, são bastante precisas. Na Macro-região, além 

dos dados dos organismos nacionais, citados anteriormente, a Junta da Comunidade publica 

periodicamente o Guía de la Comunicação de Castilla y León, com informações sobre a 

Indústria da Comunicação em seu território. A administração regional divulga ainda outros 

estudos sazonais sobre a Mídia, com realce ao Consejo Económico y Social da Comunidade e 

seus informes. 

As empresas de comunicação surgem em Castilla y León na metade do século XIX, 

quase todas as províncias possuem um periódico em circulação fundado neste período. As 

primeiras empresas eram familiares e geralmente não era a atividade principal da família, 

como esclarece o Consejo Económico y Social da região (CES, 2008: 49). No início do século 

XX surgem as primeiras sociedades e a área começa a profissionalizar-se. Na segunda metade 

do século passado, a chegada das novas tecnologias diminuiu o número de jornais, em 

compensação, surgiram novos formatos, como os de distribuição gratuita. 

Atualmente "as empresas castellano-leonesas do setor da comunicação são pequenas e 

médias empresas, especialmente se as comparamos com as empresas do setor na Espanha" 

(CES, 2008: 156). Segundo a Junta de Castilla y León (JCYL, 2011), a Comunidade 

Autônoma possui 49 empresas de comunicação, 93 agências de publicidade e 59 produtoras. 

Com a maior população e sede da capital regional, a província de Valladolid concentra 

45,74% destas empresas, na outra ponta, Ávila e Soria não chegam a abranger 5%, Tabela 

100. 

 

Tabela 100 – Empresas de Comunicação, Agências de Publicidade e produtoras de 

Castilla y León 

 Empresas de 

Comunicação 

Agências de 

Publicidade 

Produtoras* Total 

Ávila 2 3 2 7 

Burgos 2 13 9 24 

León 5 12 8 25 

Palencia 3 9 1 13 

Salamanca 3 7 4 14 

Segovia - 7 3 10 

Soria - 4 5 9 
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Valladolid 34 30 22 86 

Zamora - 8 5 13 

Castilla y 

León 

49 93 59 188 

Fonte: Guía de la Comunicación de Castilla y León 2009 (JCYL, 2010); *Incluí audiovisual, cinema, desenho 

gráfico, multimídia e fotografía. (Elaboração própria)  

 

Valladolid também concentra o maior número de veículos de comunicação, embora 

em menor concentração que nos dados anteriores, representa 23,3% da mídia regional. Como 

podemos observar na Tabela 101, León possui o maior número de jornais diários de Castilla y 

León, Valladolid o maior número de revistas, León e Salamanca o maior número de emissoras 

de rádio e Burgos e Salamanca, a maior quantidade de emissoras de TV. As províncias de 

Ávila, Palencia, Soria e Zamora possuem a menor indústria midiática da Comunidade 

Autonôma. No seguimento revista, quase 20% são títulos regionais, no segmento TV, há uma 

emissora de televisão regional e duas retransmissoras com conteúdos específicos para Castilla 

y León, como veremos posteriormente. 

 

Tabela 101 – Veículos de Comunicação de Castilla y León 

 Mídia Impressa Emissoras Total 

 Jornais Revistas Rádios TV 

Ávila 3 5 7 1 16 

Burgos 9 5 15 4 33 

León 12 3 19 2 36 

Palencia 5 1 8 1 15 

Salamanca 3 5 19 4 31 

Segovia 4 6 12 2 24 

Soria 2 3 6 2 13 

Valladolid 11 30 18 3 62 

Zamora 3 1 13 2 19 

Regional - 14 - 3* 17 

Castilla y 

León 

52 73 117 24 266 

Fonte: Guía de la Comunicación de Castilla y León 2009 (JCYL, 2010); *Radio Televisión de Castilla y León – 

RTVCYL (emissora privada), Antena 3 Televisión (retransmissora privada) e Centro Territorial de TVE en 

Castilla y León (retransmissora pública). (Elaboração própria) 

 

Según la OJD, los diarios de mayor difusión en la región 

son, por este orden, El Norte de Castilla, El Mundo y El País; 

en cuanto a emisoras de radio, el orden sería: cadena SER, 

COPE y Onda Cero; en cadenas de televisión, primero TVE y 
después Antena 3 y Tele 5 y, en cuanto a televisiones locales, en 

primer lugar Canal 29, de Valladolid, Canal 4 de Valladolid y 

Televisión León (CES, 2008: 214) 
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Os castellanos e leoneses passam em média 372 minutos por dia diante de algum 

veículo de comunicação, pouco acima da média nacional que é de 368 minutos. O Consejo 

Económico y Social de Castilla y León (CES, 2008: 24) informa que a televisão é o meio de 

maior consumo na Comunidade Autônoma, vista por 89,7% da população, com uma média 

diária de 225 minutos. 58,3% ouvem rádio por 115 minutos e 41,9% leem jornais por 11 

minutos. As audiências de cada província podem ser vistas na Tabela 102. 

 

Tabela 102 – Audiências em Castilla y León 

 Mídia Impressa Emissoras 

 Jornais Revistas Rádios TV 

Ávila 34,2 44,2 50,7 93,5 

Burgos 43,4 56,4 55,9 87,3 

León 44,6 54,4 56,3 89,6 

Palencia 40,0 58,9 59,5 88,3 

Salamanca 36,3 61,0 49,8 91,1 

Segovia 38,9 49,0 57,9 90,3 

Soria 39,0 49,3 51,9 89,1 

Valladolid 47,3 56,6 63,8 89,6 

Zamora 40,6 44,2 54,5 89,8 

Castilla y 

León 

41,9 54,4 56,5 89,7 

Fonte: Consejo Económico y Social de la Comunidad de Castilla y León 2009 (CES, 2008:150) 

 

6.2.1.1 Mídia Impressa 

6.2.1.1.1 Jornais 

A lo largo de 150 años – los que tiene El Norte de 

Castilla, decano de la prensa diaria española – han sido más de 
4.000 publicaciones periódicas las que han nacido dentro del 

ámbito de la actual comunidad autónoma de Castilla y León. De 

entre todas ellas, ocho han llegado hasta nuestros días como 

cabeceras centenarias que se muestran dispuestas a continuar 
editando durante muchos años más: - El Norte de Castilla 

(1856); - Diario Palentino (1881/1883); - El Adelanto (1883); - 

Diario de Ávila (1888); - Diario de Burgos (1891); - El Correo 
de Zamora (1897); - El Adelantado de Segovia (1901); - Diario 

de León (1906). 

De las nueve provincias castellano y leonesas, tan sólo 

Soria no aporta ninguna cabecera a esta lista de centenarios. No 
obstante, el diario soriano más longevo, Diário de Soria, se 

remota a 1913. (CES, 2008: 111). 
 

O meio jornal tem uma grande presença em Castilla y León, tamanha tradição faz do 

El Norte de Castilla o jornal espanhol mais antigo em circulação. O meio possui expressiva 

tiragem e difusão, a Comunidad Autônoma que possui um pouco menos de dois milhões e 
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meio de habitantes, somente em seus principais diários, alcança uma média diária de 214.584 

exemplares e uma difusão de 177.050 edições, rigorosamente auditadas, como visto na Tabela 

103: 

Tabela 103 – Tiragem e difusão dos principais diários de Castilla y León 

Província Jornal Tiragem Difusão 

Ávila Diario de Ávila 4.866 4.104 

Burgos Diario de Burgos 16.163 14.266 

 El Mundo – El Correo de Burgos 5.661 4.260 

León Diário de León 18.232 16.100 

 La Crónica – El Mundo de León 11.757 10.349 

Palencia Diario Palentino 5.016 4.158 

 El Norte de Castilla – Ed. Palencia 5.507 4.892 

Salamanca El Adelanto 7.021 5.223 

 La Gaceta Regional de Salamanca 17.631 14.986 

Segovia El Norte de Castilla – Ed. Segovia 2.832 2.382 

 El Adelantado de Segovia 4.488 3.738 

Soria EL Mundo – Diario de Soria 3.064 2.501 

 Heraldo de Soria 3.888 3.437 

Valladolid El Norte de Castilla 42.365 36.422 

 Diario de Valladolid/ El Mundo 11.531 9.000* 

 El Mundo de Castilla y León 26.163 20.000* 

 ABC – Castilla y León 18.489 13.763 

Zamora La Opinión – El Correo de Zamora 8.378 6.709 

 El Norte de Castillha – Ed. Zamora 1.532 1.182 

  214.584 177.472 
Fonte: CES (2008: 112-123), média de julho de 2007 a junho de 2007. *Dados Estimados. (Elaboração própria) 

 

Como visto, os principais jornais diários da Macro-região são, respectivamente: El 

Norte de Castilla, El Mundo de Castilla y León, ABC-Castilla y León, Diario de León, La 

Gaceta Regional de Salamanca e Diario de Burgos – todos com tiragem maior que 14 mil 

exemplares/ dia. 

Se considerarmos o semanal de distribuição gratuita Gente, com edições em Segovia, 

Ávila, Palencia, León, Burgos e Valladolid, a tiragem por semana dos principais periódicos de 

Castilla y León chegam a 1.744.271 exemplares; cerca de 0.7 exemplar por habitante é 

impresso semanalmente na Comunidade Autônoma. 

 

6.2.1.1.2 Revistas  

Segundo o Guía de la Comunicación de Castilla y León 2009 (JCYL, 2010), a Macro-

região possui 73 revistas, todas as províncias possuem ao menos um título, a maior parte está 

em Valladolid (30), sendo 14 de circulação regional. As revistas regionais são de segmentos 
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variados, desde interesse geral a especializadas como economia, turismo, saúde, gastronomia, 

educação e rural.  

 

Tabela 104 – Revistas Regionais de Castilla y León  

Títulos Gênero 

01. ARGI – La Revista de Castilla y León Interesse Geral 

02. Castilla y León Económica Economia/Negócios  

03. Despensa y Bodega de Castilla y León Gastronomia  

04. Enjoy Castilla y León Turismo 

05. Hostelería de Castilla y León Turismo 

06. La Revista de URCACYL Institucional 

07. Magistério Castilla y León Educação 

08. Negocios Castilla y León Economia/Negócios  

09. Sector Ejecutivo Castilla y León Economia/Negócios  

10. SPORT&SALUD, Revista de Castilla y León Saúde 

11. Tierras de Castilla y León Rural 

12. Todo Castilla y León Interesse Geral 

13. Tribuna de Castilla y León Interesse Geral 

14. Turismo de Castilla y León Turismo 
Fonte: Guía de la Comunicación de Castilla y León 2009 (JCYL, 2010). (Elaboração própria) 

 

Para conhecermos melhor o conteúdo deste meio na região analisamos os dois 

principais títulos: Todo Castilla y León e Argi, números 14 a 19 e 19 a 25, respectivamente. 

As duas são mensais e estão sediadas em Valladolid. Apesar de ter uma periodicidade 

sazonal, a primeira, fundada em 2005, é de interesse geral e possui uma média de 76 páginas 

por edição. A segunda, editada desde 2006, é mais focada na gastronomia e no turismo 

regional, com uma média de 90,6 folhas. Podemos conhecer suas editorias na Tabela 105. 

 

Tabela 105 – Editorias das Revistas analisadas de Castilla y León 
Todo Castilla y León Argi 

Turismo Gastronomía 

Región Vino 

Bodega Turismo 

Perderse en CyL Entrevistas 

Factoría  

Con nombre proprio  

Agenda  

Entrevista  

Opnión  

Artes  

Deporte  

Fonte/Revistas: Todo Castilla y León (nº 14 ao nº 19), Argi  (nº 19 ao nº 25)  

 

Durante as edições analisadas comprovamos que o conteúdo é exclusivamente 

regional, sendo ofertado grande espaço para todas as províncias da região, capitais e interior. 

Na revista Todo Castilla y León, além das editorias citadas, encontramos reportagens sobre 



 

 

244 

arqueologia, religião, turismo e moda na Comunidade Autônoma. Já a revista Argi, foca seu 

conteúdo principalmente na gastronomia e nos vinhos regionais, também no turismo. Ambas 

publicações possuem notável investimento publicitário de empresas regionais, da Junta de 

Castilla y León e dos respectivos governos locais, como assembléias legislativas e prefeituras. 

O Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES, 2008: 219), destaca a revista 

Castilla y León económica, "con muy buena y amplia información y análisis sobre empresas, 

turismo, economía de la región, nuevas tecnologías, política económica o investigación". 

  

6.2.1.2 Radiodifusão  

6.2.1.2.1 Rádio  

O Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES, 2008: 134) cita que a 

audiência radiofônica na Espanha tem mantido altos índices na última década: “que tem 

convertido a rádio em um dos meios mais consumidos pela população nacional”. O consumo 

médio do meio rádio na Comunidade de Castilla y León é de 115 minutos por dia, sexta 

posição entre as comunidades autônomas. Apenas as províncias de Salamanca, Ávila e Soria 

apresentam dados abaixo da média nacional. 

La capital de la región es la quinta provincia en cuanto a 

la media de sintonía de radio, superada únicamente por el País 

Vasco y Cantabria. De entre los diez primeros puestos podemos 
encontrar tres de las provincias que componen Castilla y León: 

Valladolid (en quinto lugar), Segovia (en el octavo) y Zamora 

(en el décimo). Salamanca, que se sitúa a la cola de todo el 
panorama nacional, ocupa el puesto cuarenta y uno; tan sólo a 

cuatro puntos de la provincia con los niveles más reducidos 

(Alméria con un 46,4) (CES, 2008: 138). 
 

Com 117 emissoras, o meio é o que possui o maior número de empresas em Castilla y 

León, com distribuição bastante uniforme entre suas províncias, somente Ávila, Palencia e 

Soria possuem menos de 10 emissoras. A grande maioria destas emissoras são redes nacionais 

com emissoras regionais, tais como: COPE, Onda Cero, Punto Radio, Radio Nacional e Ser. 

As redes de maior audiência são Ser, COPE e Onda Cero, com 17,6%, 8,2% e 4,8%, 

respectivamente. 

 

6.2.1.2.2 Televisão  

O consumo do meio TV em Castilla y León a classifica na quinta posição do ranking 

nacional das comunidades autônomas. Se Salamanca é a província que menos ouve rádio na 

Macro-região, em contrapartida, junto com Segovia, Zamora e Valladolid são as que possuem 
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a maior audiência televisiva. Como explanado, em Castilla y León o meio é assistido por 

89,7% da população durante 225 minutos diários. 

Aunque pudiera parecer contradictorio, en la era global 

en la que vivimos, el fenómeno de las televisiones regionales o 
locales no ha hecho más que expandirse. Al contrario de lo que 

en un principio pudo pensarse, han aumentado el número de 

cadenas reginales y locales que oferecen al público una 
formación más cercana a su ámbito cotidiano. 

(...) El 75,5% de la población de España sintoniza 

televisiones locales. Castilla y León se sitúa por encima de ella 
al alcanzar un 80,9% (CES, 2008: 129-130). 

 

Em 2008, segundo dados do Consejo Económico y Social (CES, 2008: 127), as 

províncias contavam com os seguintes canais locais: Ávila: TV Ávila e Canal 4 Ávila; 

Burgos: TV Burgos, Canal 4 Burgos, Canal 4 Miranda, Canal 4 Ribera, Canal 54, Popular 

TV Burgos, TV Aranda, TV Miranda e TV Norte de Burgos; León: TV León, Canal 4 León, 

Canal 4 Bierzo, TV Ponferrada e Localia TV León; Palencia: TV Palencia e Canal 4 

Palencia; Salamanca: TV Salamanca, Canal 4 Salamanca, TV Ciudad Rodrigo, Localia 

Salamanca, Localia Béjar, Canal Béjar y Comarca e TV Comarcal Peñaranda; Segovia: TV 

Segovia; Canal 4 Segovia e Popular TV Segovia; Soria: Soria Visión, Canal 4 Soria e Tele 

Almazán; Valladolid: Canal 29 TV, Canal 4 Valladolid, Ceres TV Valladolid, Imagia 2000 

TV, Localia TV Medina e TV Medinense; Zamora: TV Zamora, Canal 4 Zamora e  Benevente 

T Ve Televisión. 

 Nos dados apresentados ainda em 2008, vemos a forte presença de grupos nacionais 

controlando emissoras locais como: Localia TV, Popular TV, Grupo Canal 47 TV, Vocento, 

UNE e Local Media TV; além das redes castellano-leonesas: Canal 4 Castilla y León e TV 

Castilla y León. Estas duas últimas, como veremos posteriormente, uniram-se e formaram 

uma única rede (CES, 2008: 127). 

 Em Castilla y León, ademais das emissoras locais, naturalmente possuem grande 

audiência as redes nacionais TVE, Antena 3 Televisión e Telecinco. Tanto a emissora pública, 

Centro Territorial de TVE en Castilla y León, como a privada Antena 3 Televisión, possuem 

retransmissoras em Castilla y León, ambas com espaço na programação para conteúdos 

regionais. 

 Segundo a Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA, 

2011), apenas quatro Comunidades Autonômas, das 17 existentes na Espanha, não possuem 

um canal de televisão autonômico público: Cantabria, La Rioja, Castilla y León e Navarra. A 

FORTA é “una asociación sin animo de lucro que asocia a organismos o entidades de derecho 

público creados por las leyes de los respectivos Parlamentos Autonómicos para la gestión 
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directa de los servicios públicos de Radiodifusión y Televisión en las diferentes Comunidades 

Autónomas del Estado español". 

 Os canais públicos das treze Comunidades Autônomas espanholas são: 1) Agencia 

Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucia; 2) Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals; 3) Ente Público Radio Televisión Madrid; 4) Entidad Pública 

Radiotelevisión Valenciana; 5) Compañía de la Radio Televisión de Galicia; 6)  Euskal Irrati 

Telebista; 7) Ente Público Radiotelevisión Canaria; 8) Ente Público Radiotelevisión Castilla-

La Mancha; 9) Radiotelevisión de la Región de Murcia; 10) Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión; 11) Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias; 12) Ens 

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears; 13) Extremadura con Corporación Extremeña 

de Medios Audiovisuales. Destes canais apenas o último, da Comunidade de Extremadura, 

não pertence à FORTA (2011). 

Segundo BADILLO (2003: 206),  

 “durante años se han sucedido las declaraciones 
referentes a la posibilidad de crear un ente autonómico 

audiovisual [em Castilla y León]. Durante el periodo en que 

José Mária Aznar fue presidente de la Junta (1987-1989), el 
ejecutivo encargó estudios a diversos juristas, entre ellos Gaspar 

Ariño, en torno a la posibilidad de crear una televisión regional 

mixta o privada”.  

No entanto, o canal regional vai surgir apenas no final da década de 90, com a 

sociedade de 12 canais locais privados e a criação da Televisión Castilla y León. A outra 

emissora regional a ser criada, Canal 4 Castilla y León, nasceu da parceria com a rede 

nacional Antena 3 e um grupo comunicacional já existente na região, também no final dos 

anos 90.  

 No final de 2008, com o início das transmissões da televisão digital, a Junta de Castilla 

y León abre uma licitação para um canal autonômico digital. Neste momento, Televisión 

Castilla y León e Canal 4 Castilla y León criam uma nova sociedade e formam a Radio 

Televisión Castilla y León (CyLTV), ganhando a concorrência no início do ano seguinte. 

Ainda no início de 2009, a CyLTV começa sua transmissão, tornando-se um dos principais 

veículos de comunicação na cobertura regional. 

 A CyLTV administra dois canais: La Siete de Castilla y León (CyLTV 7) e La Ocho de 

Castilla y León (CyLTV 8). CyLTV 7 é o principal canal de conteúdo regional, com 

programação exibida em toda Castilla y León. Já o CyLTV 8, é de conteúdo provincial, com 

os canais: CyLTV 8 Ávila, CyLTV 8 Burgos, CyLTV 8 León, CyLTV 8 Palencia, CyLTV 8 

Salamanca, CyLTV 8 Segovia, CyLTV 8 Soria, CyLTV 8 Valladolid e CyLTV 8 Zamora; conta 
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ainda com o canal CyLTV 8 El Bierzo, de conteúdo exclusivo da cidade de Ponferrada, 

independente do CyLTV 8 León (CES, 2008). 

 O conteúdo da La Ocho de Castilla y León é majoritariamente provincial, com 

programação focada na área de cobertura dos seus 10 subcanais, exibindo séries, telenovelas e 

filmes também. Já a programação de La Siete de Castilla y León, veiculada em toda a Macro-

região, igualmente é basta diversificada, além dos conteúdos jornalísticos, possui um leque de 

programas que vai de gastronomia a touradas, como vemos na Tabela 106.  

 

Tabela 106 - Programação da La Siete de Castilla y León 

Programa Genero  

Castilla y León en el 

mundo 

Turismo – Sociedade 

Somos así Variedades 

A vivir bien Saude – Bem estar 

Sal y pimienta Gastronomia 

Adelante reporteros Reportagens 

Tapeando Gastronomia 

Espacio abierto Debate – Jornalismo 

Surcos Castilla y León Rural 

Palabras a medianoche Entrevistas 

Grana y oro Touro – Entrevistas 

Siete días Grande Reportagem 

Made in Castilla y León Economia 

Un día en la vida Celebridades 

Siempre estrellas Musica 

Caminos y sabores Gastronomia – Vinhos 

Baloncesto: ACB Esporte 

Silvestria Castilla y León Aventura 

Pupitres Educativo 

La zona que mola Infantil 

Castilla y León en 25 Auditorio – Concurso 

Silencio, se lee Literatura 

Tiempo de viajar Turismo 

Al trote Hipismo 

Nuestras cortes Politica 
Fonte: RTVCYL (2011) 

 

No início de 2011, CyLTV 7 se associa à FORTA: 

 “han alcanzado un acuerdo para que CyL7 Televisión 
se incorpore a la oferta comercial de Televisiones Autonómicas 

de Forta mediante el cual pasará a formar parte de la 

Comercialización Conjunta de espacios publicitarios (…) 
ofreciendo a los Anunciantes y Agencias, y al mercado 

publicitario en general"  (FORTA, 2011).  
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Até o momento o CyLTV 7 é o único canal autonômico privado do país,  no entanto, 

por razões econômicas, algumas comunidades já estudam privatizar seus respectivos canais, 

como é o caso da Telemadrid. 

 

6.2.2 Castilla y León na mídia 

6.2.2.1  A Edicionalización da imprensa espanhola 

La demanda social de información local se ha acentuado 

en los últimos años como consecuencia de la fragmentación de 
la audiencia en función de sus intereses dentro de la sociedad de 

la multi-información. Se trata de un proceso paralelo al vivido 

por el individuo desde el punto de vista existencial. Es decir, lo 
que filosóficamente se ha denominado búsqueda de la identidad 

personal del individuo moderno, tiene su analogía en el ámbito 

comunicacional. Y es en el seno de la sociedad actual donde la 
audiencia protagoniza la demanda de Medios locales como 

individualizadores de la información. 

(...) A pesar de la importancia de este fenómeno 

informativo, calificable de “localismo”, su relevancia no ha 
comenzado a ser reconocida en nuestro país hasta  estos 

momentos. Todo lo próximo, lo cercano, lo local, se ha 

ignorado e identificado durante mucho tiempo con el 
folclorismo. (GONZÁLEZ BORJAR, 2000: 89) 

 

Nas últimas décadas a busca e o fomento do regional/ local provocaram a 

edicionalización da imprensa espanhola, revolucionado o jornalismo regional e os próprios 

meios nacionais. O modelo espanhol é uma mescla de dois paradigmas: o estadunidense e o 

francês. O fenômeno foi iniciado nos Estados Unidos, com o jornal USA Today, no qual 

“desde um grande centro jornalístico enviam a quase trinta sedes diferentes as páginas 

centrais do jornal que contém a informação sobre política internacional, sociedade, economia 

e esportes; em cada cidade encartam as páginas de local correspondentes e imprimem em 

pequenas gráficas” (GONZÁLEZ BORJAR, 2000: 87); multiplicando-se por cadeias. Já o 

modelo francês multiplica as edições, a exemplo do Ouest-France, também com mais de três 

dezenas de edições. 

Na Espanha, a pesquisadora GONZÁLEZ BORJAR (2000: 90) distingue três fórmulas 

usadas pelos grandes diários espanhóis: 1º) A edição de um mesmo jornal em diversas partes 

do território nacional, chegando a imprimi-lo no próprio local; 2º) Distribuir a “cabecera” por 

regiões, por meio de sociedades com empresas regionais e locais; 3º) “Compra de jornais, 

majoritariamente líderes de venda, e posteriormente integram os mesmos ao grupo da matriz”. 

La posibilidad de realizar ediciones ha sido el hecho 
tecnológico más importante para la prensa cercana. Las 

ediciones son auténticos diarios locales en el interior de un 

medio de mayor ámbito de difusión, impresas por separado y 
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con numeración propia. El esfuerzo es loable porque se hace sin 

recargo en el precio del ejemplar, lo que significa que toda la 

operación debe ser pagada con el incremento de la publicidad 
local, más las ventas. 

(...) Los actuales medios de edición permiten al diario 

nacional estar en el punto de venta a la misma hora que el local 

(CES, 2008: 213). 
 

Entre os grupos com edicionalización em Castilla y León, o de maior presença é o que 

edita o diário El Norte de Castilla. Atualmente, este grupo produz cinco edições, que 

totalizam uma média de 56 mil exemplares/ dia, além da edição da sede, em Palencia 

(Valladolid), de Segovia e Zamora, mais a edição regional: El Norte de Castilla – Castilla y 

León. Esta última edição, além de ser dirigida para toda a região, busca “abrir um âmbito ao 

nível nacional” (CES, 2008: 125). 

Já o grupo UNEDISA, que publica o jornal El Mundo, expandiu sua presença na 

Comunidade Autônoma comprando antigos jornais provinciais, ele publica em Castilla y 

León uma média de 45 mil exemplares/ dia, também com cinco edições: 1) El Mundo – 

Castilla y León, 2) La Crónica – El Mundo de León, 3) Diario de Valladolid – El Mundo, 4) 

El Mundo – El Correo de Burgos, e 5) El Mundo – Diario de Soria. A edição de Castilla y 

León está em circulação desde 1994.  

Destacamos ainda as edições regionais dos jornais nacionais ABC Castilla y León e La 

Razón Castilla y León; porém, o diário El País não possui uma edição em Castilla y León, 

mas possuí em Cataluña, por exemplo. 

Em seu Libro de Estilo, o jornal El Mundo reconhece que “a informação local nunca 

foi nos jornais espanhóis de difusão nacional uma coluna vertebral como em outros países” 

(EL MUNDO, 1996: 38), e justifica suas edicionalizações: “não pretende invadir o terreno 

dos jornais de âmbito mais reduzidos, regionais ou provinciais, El Mundo pretende tirar essa 

informação do gueto da marginalidade” (idid.). 

GONZÁLEZ BORJAR (2000: 95) conclui que “o sistema de edições parece construir 

uma fórmula de êxito para a imprensa do ano 2000, na qual a informação geral terá que 

compaginar-se necessariamente com a informação mais próxima dos leitores”. 

 

6.2.2.2 Análise dos jornais castellanoleoneses 

A edicionalización é refletida na cobertura da Macro-região, na difusão dos seus 

acontecimentos e no espaço cada dia maior que ocupa nos respectivos veículos. Para conhecer 

esta cobertura com enfoque regional, assim como fizemos na Macro-região Centro-Oeste 
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brasileira, nos propomos a analisar os principais jornais impressos em circulação na 

Comunidade Autônoma de Castilla y León. 

Em Castilla y León elegemos três veículos com âmbitos diferentes para análise: um 

provincial, um regional e um nacional com edição regional. Após a seleção destas três 

categorias, optou-se por analisar os veículos pioneiros em cada categoria, assim, chegamos 

aos veículos: El Adelanto de Salamanca, El Norte de Castilla y León, El Mundo – Castilla y 

León. Da mesma forma que no Centro-Oeste, para saber o conteúdo destes veículos e as suas 

relações com a Macro-região, utilizamos como período de análise um mês construído, 

recolhendo uma semana de cada título, como demonstra a Tabela 107. Os critérios de análise 

foram os mesmos.  

 

Tabela 107 – Jornais analisados na Espanha 

Títulos Nacional  

(Edição Regional) 

Regional 

(Edição 

Nacional) 

Provincial 

El Mundo  El norte de 

Castilla 

El Adelantode 

Salamanca 

Sede Madri Valladolid Salamanca 

Fundação 1989 1854 1883 

Formato Tablóide Tablóide Tablóide 

Período 

analisado 

24 a 30 de 

abril/11 

1 a 7 de maio/11 8 a 14 de maio/11 

Edições 

analisadas 

17.238 a 17.244 59.136 a 59.142 40.454 a 40.460 

Preço € 1,20 (Seg a Sex) 

€ 1,50 (Sab) 

€ 2,50 (Dom) 

€ 1,20 (Seg a Sex) 

€ 1,40 (Sab) 

€ 2,20 (Dom) 

€ 1,10 (Seg a Sex) 

€ 1,20 (Sab) 

€ 2,00 (Dom) 

Número médio 

de páginas 

(Sem os 

classificados) 

95,28 (Seg a 

Dom)* 

 

84,85 (Seg a 

Dom) 

 

69 (Seg a Sab) 

89 (Dom) 

 

Fonte/Jornais: El Mundo (nº 17.238 ao nº 17.244), El Norte de Castilla (nº 59.136 ao nº 59.142), El Adelanto de 

Salamanca (nº 40.454 ao nº 40.460). *Não possuí classificados. 

 

Após a seleção dos veículos e exemplares, buscamos conhecer suas respectivas 

estruturas: número de cadernos, seções, revistas etc., Tabela 108. Os três veículos analisados 

possuem uma editoria para Castilla y León, sendo um caderno diário no El Mundo-Castilla y 

León e uma seção, também diária, em El Norte de Castilla e El Adelanto de Salamanca. Entre 

estes periódicos o El Mundo-Castilla y León é o que possui o maior número de cadernos e 

seções, único a incluir revistas como suplemento em suas edições, com um total de três 

durante a semana.   
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Os três diários possuem as editorias de Economia, Esportes, Internacional, Nacional e 

Cultura & lazer. Apenas o jornal El Mundo-Castilla y León não possui classificados. A 

editoria de Ciência está bem representada em El Mundo-Castilla y León, com três seções e um 

caderno durante a semana. O El Adelanto de Salamanca dedica uma seção diária para esta 

editoria. A cultural taurina espanhola é representada diariamente pelos jornais El Mundo-

Castilla y León, e El Adelanto de Salamanca, a seção chega a ocupar três páginas. Todos os 

jornais também publicam semanalmente uma seção de Automóveis e, às quartas-feiras, um 

caderno específico para Universidades, com temas universitários, avaliações e intercâmbios, 

chega a ter 12 páginas no El Mundo-Castilla y León,  

Em El Mundo-Castilla y León a seção Comunicação apresenta a cobertura da mídia 

nacional, audiências, investimentos publicitários, história da imprensa, entre outros. Já o 

caderno Homem, traz pautas de saúde, beleza, cosméticos, tecnologia, moda e uma seção gay. 

A editoria de Castilla y León, além de um caderno diário, publica dois cadernos dedicados à 

região aos sábados, um dedicado ao turismo, cultura, gastronomia e lazer na região. 

O centenário El Norte de Castilla, igualmente, também dedica grande espaço aos 

temas regionais, pois além da seção diária, é possível ler notícias da região nas outras seções, 

como na de esportes, economia e cultura. O conteúdo internacional também é bem 

representado, como veremos nas análises abaixo. O El Adelanto de Salamanca ademais do 

caderno província, publica semanalmente cadernos específicos para os municípios de Santa 

Marta e Peñaranda, já a segunda maior cidade de Salamanca, Ciudad Rodrigo, possui uma 

seção diária. Este periódico está atento à alta expectativa de vida da província e publica 

semanalmente um caderno especial para a Terceira Idade, com matérias voltadas à saúde, 

gastronomia, social, programação cultural específica para este público etc. Por outro lado, 

nenhum dos três periódicos publica uma seção ou caderno para os públicos infantil ou 

adolescente. 

 

Tabela 108 – Seções e Cadernos dos jornais analisados na Espanha 

Títulos Nacional  

(Edição Regional) 

Regional 

(Edição 

Nacional) 

Provincial 

El Mundo  El Norte de 

Castilla 

El Adelanto de 

Salamanca 

Periodicidade Seg a Dom Seg a Dom Seg a Dom 

Agrobusiness  - - Terça 

Seção 

Automóveis Seg a Sab  

Seção 

Sab 

Seção 

Sábado 

Seção 

Cidades/Província - Seg a Dom  Seg a Dom  
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Caderno Caderno 

- - Seg a Dom  

Seção 

- - Quinta/Sexta 

Caderno 

Ciência Qua, Ter e Sex 

Seção 

- Seg a Dom  

Seção 

Domingo 

Caderno 

- - 

Classificados - Seg a Sab  

Seção 

Seg a Dom  

Seção 

Comunicação Seg a Dom 

Seção 

- - 

Casa/Decoração/ 

Arquitetura  

Quarta 

Caderno 

- - 

Economia Seg a Sab 

Caderno 

Seg a Dom  

Seção 

Seg a Sab  

Seção 

- - Domingo 

Caderno 

Emprego/Carreira - - Sábado 

Caderno 

Esportes Dom e Ter a Sab 

Caderno 

Ter a Sab  

Seção 

Seg a Dom  

Caderno 

Segunda 

Revista 

Seg, Qui e Dom 

Caderno 

- 

Estilo de 

Vida/Saúde 

Quinta 

Revista 

- - 

Homem Quinta 

Caderno 

- - 

Informática/ 

Tecnologia 

Segunda 

Caderno 

- - 

Internacional Seg a Dom 

Caderno 

Seg a Dom  

Seção 

Dom a Qua e 

Sex  

Seção 

Universidade  Quarta 

Caderno  

- Quarta 

Caderno 

Nacional Seg a Dom 

Caderno 

Seg a Sab  

Seção 

Seg a Dom  

Seção 

- Domingo 

Caderno 

- 

Negócios 

(Empresas) 

Sexta 

Caderno 

- Terça 

Caderno 

Política - - - 

Regional – 

Castilla y León 

Seg a Dom 

Caderno 

Seg a Dom  

Seção 

Seg a Dom  

Seção 

Sábado 

Caderno 

- - 

Religião - Terça 

Caderno 

- 
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Sociedade Sab/Dom 

Caderno 

Domingo 

Caderno 

- 

Terceira Idade - - Quinta 

Caderno 

Touros Seg a Dom 

Seção 

- Seg a Dom  

Seção 

Turismo Terça 

Caderno 

Sex 

Caderno 

- 

TV/Cine/Lazer/ 

Cultura/Leitura 

Seg a Dom 

Seção 

Seg a Dom  

Seção 

Seg a Dom  

Caderno 

Seg a Dom 

Seção (TV) 

Seg a Dom  

Caderno 

Seg a Dom  

Seção 

Sexta 

Revista 

Sab 

Caderno (TV) 

- 

Fonte/Jornais: El Mundo (nº 17.238 ao nº 17.244), El Norte de Castilla (nº 59.136 ao nº 59.142), El Adelanto de 

Salamanca (nº 40.454 ao nº 40.460) 

 

 

O diário El Mundo, edição Castilla y León, por se tratar de uma publicação nacional, 

como exposto na Tabela 108, não possui seções ou cadernos de “Cidades” e/ou “Província”, 

todo o conteúdo ligado às comunidades autônomas e as províncias espanholas estão na 

editorial Nacional, daí a ausência no Gráfico 16 do conteúdo provincial e a forte presença do 

conteúdo nacional, 71,73%. Durante a semana analisada, o conteúdo nacional chegou a 

ocupar 86,32% na edição de quinta-feira, o sábado foi o de menor presença, 39%. 

As notícias internacionais ocuparam uma média 17,14% durante esta semana, no 

sábado a editoria chegou a 37% da edição; na quinta-feira a 7,03%. A editoria de Castilla y 

León é a terceira em espaço, no entanto, não menos importante, no sábado da semana 

analisada ocupou 24% do jornal e teve uma média semanal de 11,10%. Todas as províncias 

foram noticiadas durante esta semana, o espaço maior foram para as notícias da Macro-região 

de forma geral, e para a província de Valladolid, que foi noticiada durante os sete dias. As 

províncias de Zamora, Palencia e Segovia foram notícia apenas em um dia da semana, León 

só não saiu um dia; Burgos, Ávila e Salamanca saíram em cinco dias e Soria em quatro. 

Gráfico 16 – Distribuição dos conteúdos do jornal El Mundo – Castilla y León 



 

 

254 

 

 

No jornal da capital de Castilla y León, edição regional, o conteúdo da província de 

Valladolid é o que mais aparece, ocupando pouco mais da metade de suas páginas: 57,54%, 

sem grandes discrepâncias de espaço durante a semana. A seção de Internacional é a que 

ocupa menor espaço no jornal mais antigo da Espanha, 11,72% na média; variando de 7,6%, 

no sábado, a 20,2%, na segunda-feira – paradoxalmente, a editoria “Mundo” é maior que a 

“Espanha”. 

Em El Norte de Castilla o espaço dedicado ao conteúdo nacional e regional é o 

mesmo: 15,33% e 15,22%, respectivamente. As notícias nacionais com temas universitários, 

avaliações e intercâmbios, embora com editoria menor que a de internacional, também são 

exibidos em outras editorias, como as de economia, cultura e esportes. Este fenômeno 

também é observado com o conteúdo regional, quando as notícias de Castilla y León ocupam 

importante espaço nas editorias supra. A seção Castilla y León chega a abranger mais que um 

quinto do total de suas páginas: 23,8% na terça-feira e 21,7% no sábado analisado. 

A província de León, antigo reino rival à Castilla, é bem representada no principal 

periódico regional, apenas um dia não foi notícia. Matérias gerais sobre a Comunidade 

Autonôma, Ávila e Valladolid saíram todos os dias; sobre Burgos e León em seis; Segovia e 

Salamanca, cinco; e, Soria, Zamora e Palencia: quatro, três e dois dias, respectivamente.    

 

 

 

 

Gráfico 17 – Distribuição dos conteúdos do jornal El Norte de Castilla 
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O jornal salmantino, de circulação majoritariamente provincial, dedica quase 80% das 

suas páginas para a província de Salamanca. As notícias nacionais, regionais e internacionais 

ficam com 11,78%, 5,9% e 3,3 %, na sequência. A editoria de Internacional não é publicada 

diariamente, ocupa apenas 0,68% da edição de quinta-feira, o dia com maior espaço foi o 

domingo com 6,74%. 

O centenário El Adelanto de Salamanca apresenta uma grande oscilação na presença 

do conteúdo nacional durante a semana analisada, de 6,15% na terça-feira a 20,22% no 

domingo. Já a editoria de Castilla y León é mais uniforme durante o período, com maior 

presença no sábado, 9,53%. Mesmo com um espaço menor para a região que os outros dois 

jornais, a presença e a periodicidade de veiculações das nove províncias foi maior: Valladolid, 

León e notícias gerais saíram os sete dias; Palencia, Zamora e Salamanca só ficaram ausentes 

um dia; Burgos e Ávila foram noticiados cinco dias; e Soria e Segovia quatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Distribuição dos conteúdos do jornal El Adelanto de Salamanca 
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Naturalmente, as maiores médias nos jornais analisados não trazem surpresas: o jornal 

nacional é o que possui a maior média sobre conteúdos do país (71,73%), o regional é o que 

mais oferta espaço para Castilla y León (15,22%), e o provincial é o que veicula a maior parte 

do conteúdo em notícias locais e de províncias. Daí a grande diferença de porcentagem de tais 

conteúdos entre eles, como se nota na Tabela 109. 

Os jornais El Mundo e El Norte de Castilla são os que mais noticiaram a Macro-região 

e possuem certa simetria na divisão desta editoria, na média de 11 e 16% de suas edições, 

ambos também possuem indicadores próximos nas médias do conteúdo internacional em suas 

publicações, entre 11,72 e 17,14%. 

Os centenários El Adelanto de Salamanca e El Norte de Castilla possuem algumas 

semelhanças na distribuição de espaço para o conteúdo nacional, de 11,78 a 15,33% das 

edições, na média semanal. Já os periódicos El Mundo e El Adelanto de Salamanca não 

possuem nenhuma simetria na divisão dos seus espaços, seja nos conteúdos internacionais, 

nacionais ou regionais. 

Tabela 109 – Conteúdo dos jornais analisados na Espanha 

 Nacional  

(Edição 

Regional) 

Regional 

(Edição 

Nacional) 

Provincial 

Conteúdo El Mundo  El Norte de 

Castilla 

El Adelanto de 

Salamanca 

Internacional 17,14 11,72 3,3 

Nacional 71,73 15,33 11,78 

Castilla y León 11,10 15,22 5,9 

Provincial - 57,54 79 

3,3 
11,78 

5,91 

79 

Internacional Nacional Castilla y León Provincial 

El Adelanto de Salamanca 
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Como os três jornais analisados possuem perfis diferentes (nacional, regional e 

provincial), fizemos apenas a título de exame, uma média dos conteúdos entre eles, 

demonstrada no Gráfico 19. No entanto, é sabido que nesta média alguns resultados foram 

influenciados por outros, como por exemplo: a maior média geral foi a de conteúdo 

provincial, mesmo que este não exista no jornal El Mundo, fator compensado por representar 

79% do periódico El Adelanto de Salamanca. O mesmo ocorreu com a segunda maior média, 

a nacional, já que as médias do El Mundo são assimétricas às dos outros dois jornais. A média 

de menor assimetria foi representada pelo conteúdo regional. 

 

Gráfico 19 – Média Geral da distribuição dos conteúdos nos jornais analisados 

 

 

 No Gráfico 20, vemos a representatividade das províncias de Castilla y León durante 

os 21 dias que totalizam as três semanas analisadas. Nela expomos apenas o número de dias 

que cada província esteve no noticiário, salientando que na mesma edição, em vários dias, 

uma mesma província esteve presente mais de uma vez. Além das notícias provinciais, muitas 

reportagens eram da própria Comunidade Autônoma ou de temas que abordam todos os seus 

membros, as quais classificamos como “Regional”. 

 Durante os 21 dias, estiveram presentes em todos os exemplares analisados, tanto as 

notícias de interesse para toda a região (Regional), como as da província que abriga a capital 

de Castilla y León. León, segunda maior província, com quase 490 mil habitantes, só não foi 

notícia dois dias; Ávila foi a terceira mais noticiada, 18 dias. Até mesmo as províncias com 

menor população (Palencia, Segovia, Soria e Zamora), foram temas de notícias por mais de 

10,8 

32,94 

10,74 

45,51 

Internacional Nacional Castilla y León Provincial 

Média  
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uma semana. Um fato curioso é que a província de Palencia, mesmo não sendo vizinha de 

Salamanca, foi notícia em seis dias no jornal salmantino. 

 

Gráfico 20 – Número de dias que cada província foi citada durante o período analisado 

 

 

6.3 Ciências da comunicação em Castilla y León  

Desde a formação da Comunidade Autônoma de Castilla y León a Educação tem 

acompanhado o perfil de sua população e também tem passado por transformações. O ensino 

não universitário (educação básica, fundamental, média e profissional) passou de 501.866 

estudantes, em 1990, para 349.231, em 2007. A educação universitária possui “grande 

tradição em Castilla y León devido a existência de universidades públicas que se encontram 

entre as primeiras que surgiram na Europa, tem-se que assinalar que quase 284.000 pessoas 

obtiveram sua titulação oficial nos últimos 25 anos” (JCYL, 2008: 101). Em 1983, eram 

49.973 universitários matriculados na Comunidade, no ano letivo 2006-2007, já somavam 

81.634 – destes, apenas 9,2% frequentavam universidades privadas. 

Otro aspecto muy importante a destacar en este período, 

es el notable aumento en la oferta de educación universitaria en 
la Comunidad. Si a meados de los años 80 existían cuatro 

universidades con sede en Castilla y León (tres públicas: León, 

Salamanca y Valladolid y una privada: la Pontificia de 

10 

21 

12 

10 

16 

8 

19 

16 

18 

21 

Zamora 

Valladolid 

Soria 

Segovia 

Salamanca 

Palencia 

León 

Burgos 

Ávila 

REGIONAL 



 

 

259 

Salamanca), en el año 2007 se ha duplicado el número de 

centros universitarios, añadiéndose a los anteriores una 

universidad pública (la de Burgos) y tres privadas (la Católica 
de Ávila, la SEK de Segovia y la Europea Miguel de Cervantes 

de Valladolid).”  (JCYL, 2008:101). 
 

A Junta de Castilla y León destaca ainda que o número de graduações passou de 61 

para 316, e o de professores universitários de 2.660 para 7.242 (o que corresponde a uma 

relação professor/ aluno passada de 18,78 para 11,27 durante o período acima). Em 2006, o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento foi 511,3 milhões de euros; 60% dos 

pesquisadores de Castilla y León estão ligados às universidades (JCYL, 2008: 173). 

 

6.2.1 Cursos de Graduação  

Como relatado, o setor da comunicação na Comunidade Autônoma é formado por 

pequenas e médias empresas e para atender este mercado, das oito universidades existentes na 

Macro-região, seis ofertam cursos de Comunicação Social. Apenas as Universidades de León, 

com campus nas cidades de León e Ponferrada, e a Católica de Ávila, com campus em Ávila, 

não possuem nenhuma habilitação.  

Castilla y León conta com 12 cursos na área de Comunicação distribuídos em quatro 

cidades: Valladolid, Burgos, Salamanca e Segovia. São: quatro de Comunicação Audiovisual, 

quatro de Publicidade e Relações Públicas, três de Jornalismo e um de Comunicação. As 

províncias de Ávila, León, Palencia, Soria e Zamora não possuem cursos na área. 

A oferta educativa em Comunicação da Macro-região está focada em três habilitações: 

Jornalismo, Comunicação Audiovisual e Publicidade e Relações Públicas. A última, como na 

maioria das instituições espanholas, é ministrada como um único curso. As Universidades 

Pontifícia de Salamanca e Europea Miguel de Cervantes são as que oferecem o maior número 

de titulações, três cada. Já a Universidade de Valladolid é a única a ofertar um curso além do 

da sede, o curso de Publicidade e Relações Publicas, no campus de Segovia (Tabela 110). 

 

Tabela 110 – Cursos de Graduação em Comunicação Social de Castilla y León 

INSTITUIÇÃO NATUREZ

A 

CAMPUS CURSO/ 

HABILITAÇÃO 

Universidad de Burgos Pública Burgos Comunicação 

Audiovisual 

Universidad de 

Salamanca 

Pública Salamanca Comunicação 

Audiovisual 

Universidad de 

Valladolid 

Pública Valladolid Jornalismo 

Publicidade e Relações 

Públicas 
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Segovia Publicidade e Relações 

Públicas 

Universidad Pontificia 

de Salamanca 

Privada Salamanca Comunicação 

Audiovisual 

Jornalismo 

Publicidade e Relações 

Públicas 

I.E. Universidad  Privada Segovia Bachelor in 

Communication (em 

Inglês) 

Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 

Privada Valladolid Comunicação 

Audiovisual 

Jornalismo 

Publicidade e Relações 

Públicas 
Fonte: MEC-ES, 2010 
 

De acordo com o Ministério da Educação da Espanha (MEC-ES, 2010), a 

Universidade Pontifícia de Salamanca (UPSA) foi a primeira instituição de Castilla y León a 

oferecer cursos na área de Comunicação a partir de 1996, quando iniciou as atividades dos 

cursos de Jornalismo, Comunicação Audiovisual e Publicidade e Relações Públicas. A IE 

Universidade, antes da criação do atual Bachelor in Communication (2008), ofertou em 1998 

os cursos de Jornalismo e Comunicação Audiovisual, ambos extintos. A Universidade de 

Salamanca abre seu curso de Comunicação Audivisual em 2000, um ano depois a 

Universidade de Valladolid funda o seu de Publicidade e Relações Públicas, e em 2003, o de 

Jornalismo. Em 2002, a Universidad Europea Miguel de Cervantes iniciou seus três cursos de 

Comunicação Social. No ano seguinte, é a vez da Universidad de Burgos iniciar com seu 

curso de Comunicação Audiovisual, atendendo a demanda da província. 

 

6.2.2 Programas de Pós-Graduação 

Visando a mobilidade acadêmica e um sistema educativo superior único, os Ministros 

de Educação europeus firmaram, em 1999, um compromisso em uniformizar os títulos de 

Graduação e Pós-Graduação na União Europeia, conhecido como Declaração de Bolonha. 

Com a Declaração os ministros se comprometeram a estabelecer o Espaço Europeu de Ensino 

Superior (EEES) durante a primeira década do século XXI, sendo o ano de 2010 a data limite 

para convergir os sistemas educativos em: Graduação, Mestrado e Doutorado. Este processo 

exigiu reformulações nos Programas de Mestrado e Doutorado de toda Europa, a 

compatibilização vai desde a institucionalização de um sistema único de créditos a um mesmo 

calendário letivo em todo o EEES.  
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Desta forma, os cursos de Mestrado e Doutorado em Comunicação de Castilla y León 

passam no fim desta década por várias modificações e algumas extinções. Além disso, na 

Espanha existe dois tipos de Mestrado: os oficiais e os próprios. Os títulos oficiais são 

regulamentados segundo as regras do EEES, do Ministério da Educação e das Comunidades 

Autônomas, em contrapartida, os títulos próprios são organizados por normas internas das 

respectivas universidades, assim, são mais flexíveis e ligados às demandas pontuais da 

sociedade. Alguns programas são ofertados apenas durante um “curso” ou período letivo. 

Os cursos de Graduação começaram a ser ofertados na Macro-região no fim dos anos 

90, e os cursos de Mestrado e Doutorado iniciaram suas atividades já no início dos anos 2000. 

Das seis universidades com graduações em Comunicação de Castilla y León, apenas a 

Universidade Europea Miguel de Cervantes nunca ofertou um programa de Mestrado. 

Contudo, apenas três universidades possuem programas para o ano letivo 2011-2012, os 

outros ou estão sendo reformulados para os novos padrões do EEES ou foram extintos. 

Tabela 111 – Programas de Mestrado e Doutorado em Comunicação de Castilla y León 

INSTITUIÇÃ

O 

CAMPU

S  

PROGRAMA Modalidade  

M.O

. 

M.P. D 

Universidad de 

Burgos 

Burgos Universitario en Patrimonio y 

Comunicación 

X  X Ativo 

Universidad de 

Valladolid 

Valladolid Comunicación con Fines 

Sociales: Estrategias y 

Campañas 

X   Extinto 

 Investigación en 

Comunicación Hipermedia  

X   Ativo 

Comunicación como Agente 

Histórico-Social  

   Ativo 

Comunicación y Cambios en la 

Historia 

  X Extinto 

Comunicación y Receptores: 

La Interpretación de los 

Mensajes y los Efectos de los 

Contenidos 

  X Extinto 

Teoría, Análisis y 

Documentación 

Cinematográfica.  Curso 2005-

2006 

   Extinto 

Análisis de la Comunicación 

Publicitaria en la Sociedad de 

la Información y del 

Conocimiento.   

  X Extinto 

 Segovia Comunicacion con fines 

sociales: Estrategias y 

campañas. 

X   Extinto 
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Universidad de 

Salamanca 

Salamanc

a 

Comunicación Audiovisual, 

Revolución Tecnológica y 

Cambio Cultural 

   Refor. 

Universidad 

Pontificia de 

Salamanca 

Salamanc

a 

Asesoramiento de Imagen y 

Consultoría Política 

 X  Ativo 

Comunicación Corporativa y 

Planificación Estratégica 

 X  Ativo 

Comunicación, Desarrollo y 

Cambio Social 

 X  Ativo 

Comunicación   X Extinto 

IE Universidad Segovia Comunicación, Seguridad y 

Defensa  

X   Extinto 

Fontes: Instituições e MEC-ES, 2010 M.O.= Mestrado Oficial; M.P = Mestrado Próprio; D = Doutorado; Refor. 

= Em Reformulação. 
 

6.2.3 Estudos regionais em Castilla y León 

O processo de institucionalização do campo comunicacional sobre a Comunidade 

Autônoma de Castilla y León ainda é incipiente, as pesquisas sobre a região não chegam a 

uma dezena. Dentre as investigações destacam-se as pesquisas realizadas pelo professor da 

Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Salamanca, Ángel BADILLO. Pioneiro nos 

estudos sobre os meios de comunicação audiovisuais castellanos-leonenses, é um dos poucos 

pesquisadores que trabalha a Comunicação Regional. BADILLO (2003: 189) também chama 

a atenção para a carência de estudos comunicacionais sobre a região, “diferentemente do que 

vem ocorrendo em outras comunidades autônomas, Castilla y León ainda não conta com um 

corpus de pesquisa sobre seu sistema de comunicação de massa”. 

Em sua tese de doutoramento, realizada na Universidade Autônoma de Barcelona, 

BADILLO (2003) estuda La desregulación de la televisión local en España: el caso de 

Castilla y León. Recentemente, BADILLO (2009) coordenou, juntamente com os professores 

Luis Pedrero e Marta Fuertes o livro: La industria audiovisual y publicitaria en Castilla y 

León. A obra é o estudo mais completo sobre a mídia na Macro-região no final da primeira 

década do século XXI, por meio dele, os professores apresentam um mapeamento da 

concentração audiovisual em Castilla y León, um resgate histórico e uma análise da 

radiodifusão, das emissoras de televisão e da indústria cinematográfica regionais. A 

investigação apresenta ainda as inversões publicitárias e o panorama das empresas de 

publicidade na Comunidade Autônoma.  

No que se refere ao livro organizado por GONZÁLEZ GARCÍA (1998), elaborado 

pela Filmoteca de la Junta de Catilla y León e lançado durante a Semana Internacional de 

Cine de Valladolid, trata-se da primeira obra sobre o cinema de Castilla y León:  
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Este libro recoge los resultados de un primer rastreo de 

la imagen que el cine – fundamentalmente el cine 

„convencional‟, el fabricado con vocación de difusión 
comercial, independiente del metraje de las películas o de su 

carácter „documental‟ o „de ficción‟ – ha venido ofreciendo 

hasta ahora del conjunto de provincias que componen la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
(…) contribuyendo al hilo de un interés creciente por el 

cine como fuente historiográfica, como documental, social y 

cultural, como testigo de su tiempo, pero también como forma 
específica de creación – corresponderá determinar ahora por 

ejemplo, la validez y fiabilidad de la imagen que de Castilla y 

León han ofrecido esas casi mil películas” (GONZÁLES 

GARCÍA, 1998: 9) 
 

Outro exemplo de investigação sobre a indústria audiovisual de Castilla y León é 

promovida por IGLESIAS CRUZ (2006), em La información en la televisión local: las 

emisoras de Castilla y León, que se dedica ao que a autora chama de “televisión de 

proximidade”, ao estudar o conteúdo de produção própria veículado nas emissoras de 

televisão locais. O livro é dividido em duas partes: com análises qualitativas e quantitativas, a 

primeira faz uma radiografia da televisão local, mostrando o baixo nível da produção local no 

início dos anos 2000 e os principais grupos empresariais da região; a segunda parte é uma 

analise de 650 casos de produções próprias de Castilla y León, investigando o tempo de 

duração das notícias, estrutura, temas, fontes, âmbito geográfico, publicidades, entre outros. 

Outros estudos que podemos destacar são os citados anteriormente: Guía de la 

Comunicación de Castilla y León (JCYL, 2010), publicado pela Junta da Comunidade 

Autônoma  e La relevancia de los Medios de Comunicación en Castilla y León (CES, 2008), 

do Consejo Económico y Social da Comunidade. Também  o Guía del sector audiovisual en 

Castilla y León (ACALPA, 2000), editado pela Asociación Castellano-leonesa de 

Productores Audiovisuales.  

O tema começa a despertar interesse também na graduação, com o trabalho de final de 

curso realizado por MARROQUÍN PÉREZ (2001) na Universidade Pontifícia de Salamanca: 

Estructura de la programación en Televisión Castilla y León, no qual conclui que a televisão 

na Macro-região, mesmo ainda com problemas técnicos e de qualidade de imagem, no início 

da década, “contribui com muitas das necessidades da população” (MARROQUÍN PÉREZ, 

2001: 11) 

Como estudado, a mídia impressa de Castilla y León publica semanalmente quase uma 

exemplar por habitante, dos seus 52 títulos, oito são periódicos com mais de cem anos. 

Entretanto, a mídia impressa ainda não é estudada na Macro-região. Os poucos estudos sobre 
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a Comunicação em Castilla y León são investigações sobre a indústria audiovisual (rádio, 

cinema e televisão). Um dos primeiros estudos sobre os meios regionais realizado em meados 

dos anos 90, Estructura de la Información radiofónica en Castilla y León, realizado por 

MERAYO (1994), já apontava a tendência dos estudos comunicacionais da Macro-região em 

estudar os meios audiovisuais. Tampouco as novas tecnologias e o estado da arte do campo 

comunicacional em Castilla y León possuem estudos significativos. 

 

6.3 A experiência de Castilla y León  

Brasil e Espanha, uma República Presidencialista e uma Monarquia Parlamentarista, 

possuem algumas diferenças, mas muitas semelhanças na sua história política atual, sobretudo 

a partir da segunda metade do século XX. Em um estudo de comunicação comparada: 

Brasil/Espanha, publicado no início dos anos 90, MARQUES DE MELO (1990: 7) investiga 

a influência que a transição do regime totalitário para o democrático, na Espanha, exerceu 

sobre a transição brasileira, ele declara que como “países dotados de perfis históricos 

contemporâneos que se assemelham (...) as duas nações vivenciaram processos 

modernizadores, favorecendo o desenvolvimento industrial e criando condições para a 

emergência de uma moderna indústria de comunicação de massa”.  

Entre as principais diferenças dos meios de comunicação espanhóis e brasileiros está a 

grande presença de rádios e televisões privadas no Brasil, aqui “a presença do Estado tem sido 

residual, limitando-se a operar programas educativos e culturais” (ibid.). Diferente do padrão 

europeu, onde as emissoras de rádio e televisão públicas possuem um significante papel. No 

caso espanhol, MARQUES DE MELO (1990: 7) explica que “a privatização foi bastante 

retardada. Somente em 1990 começam a funcionar três redes privadas”. 

Além da diferença de papéis entre o público e o privado, outra assimetria é a 

existência da radiodifusão no Brasil apenas no âmbito nacional, estadual e municipal – nesta 

esfera, em maior número nas rádios e em menor nas emissoras de televisão. Na Espanha, 

existe também a radiodifusão regional em quase todas as Comunidades Autônomas, como é o 

caso da Radio Televisión de Castilla y León (RTVCYL). Já nos meios impressos brasileiros 

há jornais estaduais com circulação nacional, como é o caso da Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo. Na Espanha, encontramos periódicos nacionais com circulação e 

edições regionais, como El País e El Mundo. 

A história recente de Castilla y León e a do Centro-Oeste brasileiro também possuem 

semelhanças, como visto, ambas tiveram um processo de criação tumultuado, com conflitos 

internos e interesses políticos divergentes dentro de cada Macro-região. As duas também 
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possuem uma formação recente, cujas configurações atuais não chegam há 30 anos. O Centro-

Oeste e, em menor escala, Castilla y León, ainda enfrentam movimentos divisionistas, aqui 

existem as propostas de criação de novos estados e lá, o movimento separatista de alguns 

partidos políticos da província de León. 

As similitudes entre as duas regiões também são encontradas em outras esferas, como 

a econômica: ambas não são centros hegemônicos dos seus países, São Paulo e Rio de Janeiro 

e Madri e Barcelona não estão em seus territórios. Tanto o Centro-Oeste como Castilla y León 

são regiões com predominante presença do agronegócio atrelado a um processo de 

industrialização recente. Por outro lado, os empresários de Castilla y León fazem acordos de 

integração e de fortalecimento da economia regional desde o século XIX, fenômeno ainda 

pouco visto no Centro-Oeste do século XXI.  

 Na Geografia, são literalmente o “centro oeste” de seus países, interior no sentido 

estrito; ambas representam aproximadamente 18% dos territórios dos seus países (o Centro-

Oeste, com 18,9% da área brasileira e Castilla y León com 18,62% do território espanhol). 

Castilla y León com 94.225,47 km², corresponde ao estado de Santa Catarina (95.346,181 

km²). Mesmos sem saídas para o mar, o Centro-Oeste e Castilla y León são territórios 

estratégicos das suas nações: 

La posición que Castilla y León ocupa dentro de la 
geografía española la sitúa en un lugar destacado como nexo de 

comunicación dentro de nuestro país, especialmente en el 

ámbito de los transportes y comunicaciones terrestres entre las 
comunidades autónomas del norte y el resto de España. 

También es territorio de tránsito de los intercambios 

comerciales entre Portugal y el resto de países de la Unión 
Europea, incluido España (JCYL, 2008:221). 

 

Pelas rodovias do Centro-Oeste brasileiro escoam toda a produção do norte aos portos 

e principais mercados nacionais do Sul e Sudeste. É também local de trânsito e porta de 

entrada do Mercosul e de grande parte da América do Sul. Demograficamente, as duas regiões 

estão entre as menos povoadas de seus países; o Centro-Oeste possui uma densidade 

demográfica de apenas 8,23 habitantes por km² (IBGE, 2009), já Castilla y León conta com 

27,14 habitantes por km² (JCYL, 2008: 37), uma das menores taxas da Europa, três vezes 

menor que a densidade da Espanha. Quanto à população, os brasileiros estão entre os 

principais estrangeiros de Castilla y León, atrás apenas da Bulgária, Romênia, África (sendo 

79% do Marrocos), Portugal e Colômbia; com uma colônia estimada em 1.338 pessoas no ano 

de 2006 (JCYL, 2008: 23). 
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Na Comunicação, ambas possuem um grande número de meios e veículos marcados 

pela ausência de estudos, as duas regiões ainda não despertam o interesse da academia, que 

continua focada, sobretudo, nos estudos sobre a mídia nacional. 

As simetrias entre Castilla y León e o Centro-Oeste cessam aqui: no caso da Educação 

ela é 90% pública na Espanha e mais de 70% privada no Brasil. Passando para o campo de 

comparação dos sistemas midiáticos presentes nas regiões, encontramos muitas 

desigualdades. Ao contrário do que ocorre em Castilla y León, no Centro-Oeste não existe 

veículos regionais; os conteúdos e o alcance das mídias centro-oestinas são estaduais e 

municipais.  

O conhecimento sobre as audiências das mídias é outro ponto de divergência, Castilla 

y León possuí um grande conhecimento da dieta midiática regional, com institutos confiáveis 

de verificação desde os anos 60 do século passado, como já mencionado. Já o Centro-Oeste 

possui contem uma vaga noção do tamanho e da penetração da sua indústria midiática, com 

dados controversos de dois ou três institutos nacionais de verificação, baseados em uma 

pequena minoria de veículos mensurados.  

Mesmo com a precariedade dos dados da Macro-região brasileira, é fácil perceber que 

a mídia no Centro-Oeste encerra uma presença muito menor junto à sua população que a de 

Castilla y León. No caso dos jornais impressos, por exemplo, Castilla y León distribui uma 

tiragem de 1.744.271 exemplares por semana, representando 0.7 exemplar por habitante. O 

Centro-Oeste precisaria imprimir 9,5 milhões de edições por semana para ter porcentagem 

semelhante à dos periódicos da comunidade espanhola. No entanto, do Centro-Oeste sabemos 

a existência com precisão (tiragem auditadas pelo IVC), de apenas 215 mil exemplares/ dia, o 

que representaria 0,015 exemplar semanal por habitante, 46,6 vezes menos que na região 

estudada na Espanha.  

Como no caso do Centro-Oeste não temos dados fidedignos da sua dieta midiática, 

para que possamos fazer uma comparação deste fator entre as duas Macro-regiões, na Tabela 

112, apresentamos um quantitativo de veículos e empresas de comunicação por habitante nas 

mesmas. 

 

Tabela 112 –Habitantes por Empresas de Comunicação e Mídia: comparativo Centro-

Oeste vs Castilla y León 

 Empresas de 

Comunicação 

Mídia Impressa Emissoras 

Assessoria, 

Consultorias 

e outros 

Agências 

de 

Publicidad

Jornais Revistas Rádios TV 
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e 

Centro-Oeste 2.816,2 40.160,0 283.579,

1 

817.375,

0 

33.891,1 204.343,

8 

Castilla y 

León 

23.699,2 27.521,6 49.221,4 35.061,8 21.876,2 106.646,

5 
Fontes: Donos da Mídia (2010), Mídia Dados (2010: 367) e Guía de la Comunicación de Castilla y León 2009 

(JCYL, 2010). 

 

Em Castilla y León o mercado já atingiu uma maturidade que ainda não percebemos 

no Centro-Oeste. Na Macro-região brasileira temos um título de jornal para cada grupo de 283 

mil pessoas, por outro lado, a Região espanhola tem seis vezes mais jornais por habitante. No 

segmento Revista, os números são ainda piores, Castilla y León possui 23,3 vezes mais títulos 

que o Centro-Oeste. Na radiodifusão, nosso número de emissoras de televisão é duas vezes 

menor e o de rádios é 1,5 vezes menos que em Castilla y León. 

A população castellanoleonesa é ainda mais pesquisada e abordada pela Publicidade. 

Em Castilla y León existe uma agência de publicidade para cada grupo de 27 mil pessoas, 

enquanto que no Centro-Oeste esta proporção é de uma agência a cada 40 mil. Apenas no 

número de empresas de comunicação o Centro-Oeste ocupa a liderança nos dados 

comparativos, com 9,4 vezes mais empresas que Castilla y León. Este número é explicado 

pelo fato da Macro-região brasileira abrigar a capital do país, pois no Distrito Federal a 

proporção é de uma empresa de comunicação para cada 1.174 habitantes. 

A edicionalización da imprensa diária espanhola é outro ponto de não uniformidade 

com o Centro-Oeste e é refletido, sobretudo, na cobertura regional. Além de possuir 

proporcionalmente uma menor indústria midiática, os veículos do Centro-Oeste fazem uma 

cobertura irrisória da própria Macro-região, diferentemente do que é observado em Castilla y 

León, como vemos na Tabela 113. 

 

Tabela 113 – Comparativo dos jornais analisados: Centro-Oeste versus Castilla y León 

Conteúdo Jornais 

Centro-Oeste Castilla y León 

Estatual/Provincial 65,96 45,51 

Centro-

Oeste/Castilla y 

León 

0,15 10,74 

Nacional 28.48 32,94 

Internacional 5,35 10,8 
Fonte: Elaboração própria 
 

Enquanto no Centro-Oeste brasileiro o conteúdo regional foi de apenas 0,15% durante 

o período analisado, em Castilla y León o conteúdo foi 70 vezes maior. Além disso, os jornais 
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de lá produzem um conteúdo mais plural, com mais equilíbrio entre as notícias locais, 

regionais, nacionais e internacionais.  

É valido salientar que em Castilla y León grande parte da população tem o hábito de 

ler dois jornais diários – um regional e outro nacional. Diferentemente da população do 

Centro-Oeste, onde uma minoria assina apenas um título. Sendo os veículos estaduais os 

principais títulos lidos pela população da Macro-região brasileira, nota-se que os centro-

oestinos não são informados sobre sua região, e que conhecem muito pouco os fatos 

internacionais, visto que o conteúdo estadual ocupa 65% de suas páginas. 

Em linhas gerais, no Centro-Oeste os meios de comunicação não noticiam a região e 

há uma ausência de estudos sobre a estrutura produtiva da indústria midiática, profissional e 

laboral, além do profundo desconhecimento da difusão e da audiência dos meios locais. Já em 

Castilla y León, como observado, a mídia fortalece a unidade regional, possibilitando à 

Comunidade Autônoma adquirir e compartilhar um grande conhecimento sobre sua dieta 

midiática.  
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os indicadores existentes no âmbito da Geografia da Comunicação, com a revisão do 

processo histórico de formação dos sistemas midiáticos e do campo comunicacional, são 

insuficientes para inferir que o Centro-Oeste constitui uma Macro-região na sociedade, na 

mídia e nas Ciências da Comunicação dos três estados que o compõe, juntamente com o 

Distrito Federal. Esta evidência documental confirma a hipótese básica desta pesquisa: o 
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processo recente e conturbado de formação territorial do Centro-Oeste brasileiro dificultou a 

criação de uma identidade cultural. Tal situação contribuiu para que seus meios de 

comunicação e o campo acadêmico das Ciências da Comunicação não atuassem em 

consonância com a região onde estão inseridos, a fim de fortalecer sua identidade no cenário 

nacional.  

A macro-região Centro-Oeste continua em formação, sua composição atual recém 

completou duas décadas.  Entretanto, novas mudanças já são desejadas por representantes 

legislativos, segmentos da sociedade civil, pesquisadores e governo. Tantas mudanças 

mostram um país que ainda não conseguiu administrar suas dimensões continentais e 

demarcar suas fronteiras, configurando divisões realmente adequadas. Na sociedade regional 

nota-se uma linha muito tênue entre o “existir de fato” e o “existir apenas 

administrativamente”. Esta é a principal diferença entre o Centro-Oeste brasileiro e a 

autonomia espanhola de Castilla y León. A formação daquela macro-região espanhola não foi 

menos conflituosa que a nossa, no entanto, ela foi discutida e pensada pela classe política 

regional e por representantes da sociedade local; aqui, o processo foi sempre determinado 

pelo Estado. 

O “limitado sentimento de identidade regional”, conforme destacado pelo 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2006: 134), na introdução deste estudo, foi 

comprovado durante a investigação. As divisões das terras no Brasil ao longo dos séculos, as 

demarcações das grandes regiões brasileiras (dentre elas a formação da macro-região Centro-

Oeste), e as divisões de Mato Grosso e Goiás contribuíram para obstaculizar uma autêntica 

integração regional. 

Além da falta de identidade, outro fator dificulta fisicamente a integração regional: o 

Centro-Oeste padece da ausência de meios de transportes eficientes para a interligação de seus 

mais distantes rincões; o que consequentemente, torna-se também um grande limitador do 

desenvolvimento da Macro-região. Estes meios terrestres, fluviais e aéreos, custaram a chegar 

e se desenvolver pela imensidão centro-oestina. No século XXI, ainda persistem áreas com 

dificuldades de ligação com os grandes centros ou mesmo com os centros regionais. Ferrovias 

desativadas, rodovias mal conservadas, rios pouco explorados e uma escassa malha aérea 

ainda incomunicam a sociedade do Centro-Oeste; logo, seus habitantes podem cultivar o 

sentimento de pertencer a outro país ou de ser um bandeirante desbravando o sertão para se 

locomover. 

Assim como visto nos dois primeiros capítulos da pesquisa, MARQUES DE MELO 

(2001: 15) destaca que a “Região Centro-Oeste costuma figurar no conjunto dos episódios da 
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nossa História como caudatária dos acontecimentos protagonizados pelos centros 

hegemônicos nacionais”, apontando ainda que a “explicação é plausível, pois se trata de um 

território que só foi desenvolvido tardiamente”. A perspectiva diacrônica, explorada na 

primeira parte da pesquisa, ancora a principal hipótese levantada, sem ela não seria possível 

compreender o sistema midiático regional. Desconsiderar o desenvolvimento tardio, as 

disputas territoriais, a precariedade das vias de transportes, a baixa densidade demográfica e 

todos os problemas socioeconômicos estudados, conduziria a uma análise “míope” das 

Ciências da Comunicação no Centro-Oeste. Não podemos conceber uma análise de mídia 

regional que excluísse sua História e sua Geografia, visto que são exatamente estas duas áreas 

que mostram as características da mesma, distinguindo-as das congêneres nacionais. 

Não são, pois, somente as mercadorias, os artigos 

de comércio, os produtos, mas a língua, a cultura, as 

idéias e os costumes que circulam ao longo dos 

caminhos. (...) Todos os que habitam ao longo e na 

vizinhança dos caminhos, ficam diretamente sob a 

influência dos focos de irradiação de cultura, e tendem a 

transformar-se sob a pressão, mais ou menos intensa, dos 

elementos de cultura, material e espiritual que o 

comércio, as migrações e as viagens põem com 

freqüência ou constantemente, em circulação. 

(AZEVEDO, 1958: 15) 

A conquista do espaço territorial, com a abertura das vias de comunicação, significou 

também abrir o caminho para o desenvolvimento da indústria midiática regional. O estudo 

sobre a mídia na macro-região ratificou a sub-hipótese de que o mercado comunicacional dos 

estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são simétricos, embora sem intercâmbio 

de experiências e práticas comunicacionais. Foi possível perceber com a investigação que o 

Centro-Oeste não é notícia, já que seus acontecimentos não geram pautas nos veículos locais. 

Assim como ocorre com a integração geopolítica, a comunicação regional também não existe 

na macro-região e agrava a escassez de conteúdo de cunho regional, o que justifica a ausência 

de uma mídia com circulação, distribuição ou alcance efetivamente regionalista.  

Como estudado, o Centro-Oeste protagonizou um desenvolvimento econômico sem 

precedentes nas últimas décadas, refletido no crescimento da sua Indústria Midiática. 

Entretanto, este crescimento não foi acompanhado pelos institutos de pesquisa e pela 

academia. Hoje conhecer a “dieta midiática” do Centro-Oeste não é possível, dada a sua 

escassez de dados.  

Quando passamos a analisar as Ciências da Comunicação no Centro-Oeste também 

não encontramos vestígios de macro-região. Os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato 
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Grosso do Sul, e o Distrito Federal, possuem mais intercâmbios com Instituições de outras 

macro-regiões brasileiras que com o próprio Centro-Oeste. Assim confirmamos o levantado 

na sub-hipótese, que as Faculdades de Comunicação dos estados do Centro-Oeste, mesmo 

possuindo objetos de pesquisa simétricos, encontram-se mais próximos, institucionalmente, 

do eixo Rio-São Paulo que entre si. Nota-se que pesquisadores e profissionais destes estados 

buscam capacitação, referência e formação em outras regiões, principalmente no Sudeste.  

A pesquisa demonstrou que as escolas de Comunicação no Centro-Oeste possuem uma 

produção acadêmica considerável, realizando anualmente colóquios, seminários, mostras, 

debates, dentre outros. Porém, na contramão, esses trabalhos de iniciação científica e 

produções laboratoriais ficam, na maior parte dos casos, restritos à própria instituição de 

ensino que os promoveu. Na macro-região, “o campo científico da Comunicação se constitui 

pelo trabalho individual de pesquisadores ou núcleos isolados em departamentos acadêmicos 

ou em programas de pós-graduação de áreas afins” (GUSHIKEN E POSSARI, 2007:122). 

A concepção tardia da importância da Geografia para as Ciências da Comunicação no 

Brasil, relatada por MARQUES DE MELO (2010), ainda não é por toda compreendida por 

nossa academia. A “interdisciplinaridade” da Comunicação Social comentada por nossos 

pesquisadores não é de fato praticada. A Comunicação “míope” ainda é percebida em muitas 

pesquisas. Nosso estudo sugeriu que os nossos meios de comunicação e a nossa academia 

demonstram profundo desconhecimento da história regional, escrevendo e falando para uma 

sociedade que não conhecem. 

Confirma-se também a sub-hipótese de que o Distrito Federal, mesmo pioneiro e um 

celeiro de pensadores na região, não possui fortes intercâmbios com o restante do Centro-

Oeste. Até mesmo a Universidade de Brasília, pioneira na área da Comunicação Social, é 

percebida com poucas ligações com a região Centro-Oeste ao chegar nos anos 10 do século 

XXI. Na década em que completaremos 50 anos do Campo Comunicacional no Centro-Oeste, 

observamos que o “lugar especial” atribuído pelo professor MARQUES DE MELO (2001: 

150) a nossa Região nas Ciências da Comunicação brasileiras, ainda restringe-se ao Distrito 

Federal, especificamente ao Programa de Pós-Graduação da UnB. Esta Universidade, ímpar 

na região, não reflete de forma direta a memória das Ciências da Comunicação dos Estados de 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não obstante a conhecida carência de recursos 

humanos especializados nos demais estados da região, a Universidade de Brasília sequer 

realizou programas interinstitucionais, assim como já fizeram instituições do Sudeste, por 

exemplo, em Cuiabá e Campo Grande. 



 

 

273 

O Campo Comunicacional, da mesma maneira que a ocupação histórica do território, 

possuiu um desenvolvimento tardio, lento e estagnado pelo menos até os anos 2000. Há cinco 

anos o Centro-Oeste possuía apenas um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu; admitindo 

a sub-hipótese levantada no início da investigação, de que as Ciências da Comunicação no 

Centro-Oeste, exceto Brasília, encontram-se em um processo incipiente de sistematização e 

institucionalização. 

Os Programas existentes ainda não suprem a demanda de mais de 100 cursos de 

graduação. A região permanece carente de mestres e doutores em Comunicação. Esta situação 

dificulta a abertura de núcleos de pesquisa beneficiados pelo fomento de órgãos federais, 

como CNPq e CAPES, dado o reduzido número de doutores. O problema é agravado se 

considerarmos o pequeno apoio à pesquisa dos respectivos órgãos de fomento estaduais. Das 

50 instituições da região, apenas 11 são universidades.  Faculdades isoladas e centros 

universitários não possuem obrigação legal com a pesquisa, o que minimiza ainda mais a sua 

realização. 

O levantamento feito sobre as temáticas investigadas pelos Grupos de Pesquisas 

cadastrados no CNPq mostra que o Centro-Oeste possui uma grande carência em estudos 

regionais relacionados com Comunicação. Dada a vocação regional apresentada nesta 

investigação, como podemos explicar que a “Comunicação Virtual” seja a principal Linha de 

Pesquisa da macro-região? Não sabemos nem o número exato de veículos de comunicação 

presentes no Centro-Oeste. Como que uma região sem registro histórico sobre a sua indústria 

midiática não possui nenhuma Linha de Pesquisa sobre a História do Jornalismo e da 

Comunicação local? Estudamos tanto o ciberjornalismo e não possuímos nenhum Grupo de 

Estudo sobre Telejornalismo, mídia que sem sombra de dúvidas está mais presente na vida 

dos centro-oestinos. Igualmente, não estudamos também Geografias da Comunicação, 

Folkcomunicação e Comunicação, Turismo e Hospitalidade, temas presentes na realidade 

regional.  

Por que não aplicar ao Centro-Oeste aquela pergunta feita por MARQUES DE MELO 

(1995): estaria uma parte considerável de nossas pesquisas satisfazendo apenas demandas 

internas das elites universitárias? 

Há ainda uma profunda lacuna nos estudos comparados no Centro-Oeste. Essa 

resistência da academia em realizar estudos de comunicação comparada já era apontada por 

MARQUES DE MELO no início dos anos 90: 

Todavia, a ausência de motivação extra-

universitária, capaz de respaldar a ação dos 
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pesquisadores de imprensa comparada, representou um 

obstáculo ao desenvolvimento desse tipo de análise 

comunicacional. Outra circunstância inibidora foi o 

crescimento, nas escolas de comunicação, daquela onda 

de “patrulhamento ideológico” que desqualifica os 

estudos de natureza descritiva e propugnava pelas 

análises denuncistas (estribadas em equivocados 

conceitos frankfudianos).  (MARQUES DE MELO, 

1990: 6).  
 

O “patrulhamento ideológico” parece encontrar muito espaço em nossa academia, ora 

nos estudos “apocalípitcos” apontando os males da mídia, ora nos “integrados”, com 20% das 

pesquisas regionais dedicadas à Comunicação Virtual. Percebemos uma academia elitista e 

sem interesse nos problemas regionais. 

 Mais uma vez podemos recorrer à história e ao longo período de colonização para 

compreender o que ocorre em algumas universidades da região: vivemos agora uma 

colonização acadêmica, inspirada nos modelos americanos e europeus. Se a pesquisa e os 

pesquisadores da América Latina não encontram o devido espaço em nossas matrizes 

curriculares e em nossas pesquisas, o quê poderíamos esperar da comunicação macro-

regional? Definitivamente a academia está pouco preocupada com o mercado e o 

desenvolvimento da indústria midiática do Centro-Oeste. 

Do estudo comparado, a maior contribuição de Castilla y León para o Centro-Oeste 

brasileiro é o fenômeno da edicionalización dos seus veículos e a forte presença do conteúdo 

regional. Visto que: 

(...) o diálogo da mídia regional com a mídia 

nacional é importante e deve ser estimulado, não se pode 

deixar de reconhecer que, em muitos casos, a força do 

poder modelizador de mídia dita nacional que, têm 

contribuído para apagar características específicas de 

mídia regional. Mas existem ainda muitos exemplos em 

que se pode perceber a influência da cultura regional. 

Dessa forma, conhecer a mídia regional pode ser uma 

forma de se aproximar das regiões e suas identidades. 

(FADUL, 2006: 24) 

Como justifica o periódico El Mundo (1996: 38), a edicionalización vem tirar a 

informação regional e local “del gueto de la marginalidad”. O fenômeno da edicionalización, 

como estudado no caso espanhol, sem dúvidas, estimula a criação do conteúdo regional. No 

Brasil, devido às suas dimensões continentais, a edicionalización é ainda mais necessária. 

Atualmente ficamos reféns do conteúdo de apenas dois ou três centros nacionais que 
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disseminam a informação para todo o país. A marginalização da comunicação regional 

dificulta até mesmo o desenvolvimento de outras áreas na macro-região, já que: 

Las páginas locales colaboran en la fiscalización de 

la acción política en planos más bajos; dan seguridad, 

inconscientemente, al reflejar las conductas cambiantes de 

un medio dinámico, difícil e incluso hostil, como puede 

llegar a ser la sociedad de hoy. La edición funciona así 

como un espejo de la vida social de esas colectividades 

que sesean contemplarse y encontrarse en el reflejo 

periodístico. (…) Pero además, del papel de seguridad, el 

diario regional con incidencia local tiene otro: la ayuda a 

la evolución. (YBARRA, Enrique apud GONZÁLEZ 

BORJAR, 2000: 96) 

Até mesmo na questão da agilidade na distribuição da informação a edicionalización 

poderia contribuir na comunicação brasileira. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, é 

entregue em Dourados/MS por volta das 18 horas, do dia seguinte de sua publicação. 

No Brasil a edicionalización já é encontrada em nível estadual, com as afiliadas de 

grandes redes nacionais nos estados. No entanto, sem a tradição de televisões públicas 

estaduais fortes e na ausência de emissoras privadas estaduais – como observado no caso 

espanhol, as retransmissoras apenas agregam alguns minutos na grade nacional. No meio 

impresso, encontramos no Brasil movimentos de edicionalización em revistas, como a 

semanal Veja, com edições nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Levando em 

consideração que: 

[No Brasil], há grande diversidades culturais e de 

renda entre as suas várias regiões. Essa diferença, que 

poderiam ser trabalhadas pela mídia em favor de um 

congraçamento e de um reconhecimento de convivência 

fraterna entre grupos diferentes, mantendo as tradições e 

a riqueza cultural, vêm sendo conduzidas em sentido 

contrário, aguçando controvérsias e críticas. 

(ANDRADE, 1999: 167-168) 

Desta forma, a edicionalización dos grandes jornais nacionais e a fusão de pequenos 

veículos estaduais a fim de formarem edições regionais, apresentam-se como alternativas para 

a comunicação na Macro-região Centro-Oeste, assim como foi em outros países, tais como 

Espanha, Estados Unidos e França.  

Dada a carência de investigações sobre a macro-região em questão, este estudo não 

tinha e nem poderia esgotar todo o campo da Geografia da Comunicação no centro do Brasil, 

então, espera-se apenas que esta tese sirva como uma porta de entrada para a realização de 

novos estudos sobre o mercado e a academia na região. Assim como concluiu a Prof. Dra. 
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Anamaria Fadul (2006:40), em um estudo sobre mídia nas macro-regiões brasileiras, esta 

pesquisa também ressalta que:  

O breve panorama da mídia regional, aqui 

apresentado, é muito mais um convite para a realização 

de estudos mais sistemáticos que permitam construir um 

quadro de referência para o estudo de seus diferentes 

aspectos, uma vez que, com o desenvolvimento 

econômico dos mercados regionais e a regionalização 

dos investimentos publicitários, a mídia regional está 

passando por um processo de grandes mudanças. 

FADUL (2006: 40) 

Falta aos pesquisadores e aos meios de comunicação do Centro-Oeste buscar suas 

raízes bandeirantes e continuar desbravando estas nossas terras desocupadas pelo homem. 

Sem os bandeirantes, todo o Centro-Oeste poderia hoje não existir, ou até mesmo ser o 

“Centro-Leste” de alguma ex-colônia espanhola. Atualmente, sem a atenção dos 

comunicadores, estejam estes no mercado ou na acadêmica, continuaremos desconhecidas por 

todos como região brasileira.  

À mídia e aos pesquisadores do Centro-Oeste também cabe a grande tarefa de 

possibilitar que a macro-região passe a “existir de fato” no imaginário coletivo. E não apenas 

no plano administrativo. 
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