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1. RESUMO 

Historicamente tido como nacional, o meio revista está sendo regionalmente reinventado. 

Seus moldes tradicionais passam por uma readaptação e os esquematismos dominantes na 

produção jornalística já não são homogêneos. Há um movimento setorial à procura de um 

novo mercado, incrustado nas especificidades regionais e no desenvolvimento 

socioeconômico que está vicejando num cotidiano desconhecido pela chamada grande 

imprensa. O mercado de revistas no Brasil cresce consecutivamente e de forma organizada há 

anos. Embora não haja registros nas fontes de autoridade, as revistas regionais e as tiragens 

têm se multiplicado velozmente, contrariando os revezes econômico-financeiros sentidos por 

outros setores da indústria cultural. Este fenômeno é o objetivo desta pesquisa: mapear a nova 

geografia do meio revista nas cinco macrorregiões brasileiras para entender como as 

identidades regionais são processadas em favor da comunicação com públicos específicos, 

característica que está na essência da revista. 

Métodos mistos de pesquisa qualitativa e quantitativa traçam o caminho da justaposição 

necessária para descrever este surto de publicações regionais. Estudo de casos múltiplos e 

análise de conteúdo envolvendo cinco revistas de cada uma das regiões político-

administrativas, descrevem e discutem as tendências da segmentação no mercado editorial 

além do eixo Rio-São Paulo. Como resultado desta investigação, chega-se às seguintes 

conclusões: a consolidação de um novo campo jornalístico regional, profissionalizado, 

competente e criativo, distante do amadorismo, do bairrismo e da mimetização simplista; os 

mais expressivos veículos de cada uma das cinco macro-regiões infra-nacionais, segundo o 

construto metodológico criado para esta pesquisa, trabalham as relações, modos e demandas 

de produção simbólica sem artificialismos; as identidades regionais instituídas estão 

intimamente ligadas às regiões de influência e as redes urbanas; o retrato do estilo de vida 

urbano estampado nas revistas do corpus reforça tanto o poder desta como veículo de 

comunicação, como retroalimenta os sotaques regionais nos níveis sociais onde são 

produzidas e digeridas. 

 

Palavras-chave: Mídia Regional, Revista Regional, Desenvolvimento Regional 

Identidade cultural, Mídia Global. 
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2. RESUMEN 

Históricamente calificado como nacional, el medio revista está siendo regionalmente 

reinventado. Sus moldes tradicionales pasan por una readaptación y los esquematismos 

dominantes en la producción periodística ya no son homogéneos. Hay un movimiento 

sectorial en busca de un nuevo mercado, incrustado en las especificidades regionales y en el 

desarrollo socioeconómico que está produciendo en un cuotidiano desconocido por la 

nombrada grande prensa.  El mercado de revistas en Brasil crece consecutivamente y de 

forma organizada por  años. Aunque no haya registro en las fuentes de autoridad, las revistas 

regionales y los tirajes se han multiplicado velozmente, contrariando los reveces económico-

financieros sentidos por otros sectores de la industria cultural. Este fenómeno es el objetivo de 

esta investigación: mapear la nueva geografía del medio revista en las cinco macrorregiones 

brasileñas para comprender como las identidades regionales son procesadas a favor de la 

comunicación con públicos específicos, característica que está en la esencia de la revista. 

Métodos mixtos de pesquisa cualitativa y cuantitativa trazan el camino de la sobreposición 

necesaria para describir este surto de publicaciones regionales. Estudios de caso múltiples y 

análisis de contenido  envolviendo cinco revistas de cada una de las regiones político-

administrativas, describen y discuten las tendencias de la segmentación en el mercado 

editorial  más allá de las ciudades Rio-Sao Paulo.  Como resultado de esta investigación, se 

llega a las siguientes conclusiones: la consolidación de un nuevo campo periodístico regional, 

profesionalizado, competente y creativo, distante del amateurismo, del provincialismo y del 

mimetismo simplista; los más expresivos vehículos de cada una de las cinco macrorregiones 

infra-nacionales, segundo el pensamiento metodológico creado para esta investigación, 

trabajan las relaciones, modos y demandas de producción simbólica sin artificialismos; las 

identidades regionales instituidas están íntimamente relacionadas a las regiones de influencia 

y las redes urbanas; el retrato del estilo de vida urbano estampado en las revistas del corpus 

refuerza tanto su poder como vehículo de comunicación, como retroalimenta los acentos 

regionales en los niveles sociales donde son producidas y digeridas.  

 

Palabras-clave:  Media Regional, Revista Regional, Desarrollo Regional, Identidad 

cultural, Media Global. 
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3. ABSTRACT 

Historically considered as national, the magazine medium has been reinvented in the regions. 

Its tradicional patterns are going through a readaptation and the dominant schemes in its 

journalistic production are no longer homogeneous. There is an area movement looking for a 

new market, embedded in the regional specificities and socio-economic development 

characteristics that is flourishing in a daily previously unknown by the so-called great press. 

The Brazilian magazine readers market is growing consecutively in a organized way for 

years. Although the absence of records in the authority sources, the regional magazines and its 

editions has been increased in number speedily, despites the financial economical reveses 

suffering by the other sectors of cultural industry. This phenomenon is the objective of this 

research: mapping  the new geography of the magazine medium in the five  Brazilian macro 

regions to comprehend how the regional identities are processed to the credit of public 

communication with specific groups, characteristic that is in the essence of magazine. 

Mixed methods of qualitative and quantitative research design the path to necessary 

juxtaposition to describe this boom of publications. Multiple cases study and content analysis, 

involving five magazines from each one of political administrative regions describes and 

discuss the bias of segmentation in the editorial market beyond the Rio–São Paulo axle. As a 

result of this investigation, it came to the following conclusions: the consolidation of a new 

journalistic area, professionalized, competent and creative, far from the amateurism, 

provincialism and to the simplistic imitation; the more significant vehicle of each five infra-

national macro regions, according to the methodological built created to this research, work 

with relations, ways and demands of symbolic production without artificialism; the 

institutionalized regional identities are intimately connected to the regions of influence and 

the urban nets; the urban life style reproduction stamped in the magazines of this corpus 

reinforces its own power like a communication vehicle, as well as works like a feedback to 

the regional accents in the social levels where they are generated and digested. 

 

Key-words: Regional media, Regional magazines, Regional development, Cultural 

identity, Global Media. 
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4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As formas de expressão cultural e as iniciativas empresariais do setor de revistas 

parecem indicar um consenso em torno da necessidade de participação maior das regiões no 

que diz respeito não somente à diversidade cultural, mas ao peso econômico e político das 

diferentes partes que formam o todo nacional. Procura-se, nesse passo, responder como as 

revistas regionais retratam a fisionomia sócio-cultural das regiões. Antes, porém, de responder 

a esta questão, está à necessidade de algumas reflexões sobre o meio revista, como a sua 

natureza nacional e massiva congênitas, as novas formas de segmentação editorial e das 

audiências, e conseqüentemente, um redimensionamento do conceito de ‘revistas regionais’, 

parcamente delineado tanto pela indústria revisteira quanto no campo acadêmico-científico. 

O exercício de um jornalismo regional focado não apenas no consumo, mas no 

sentimento de pertença da comunidade, requer exame mais acurado tendo em vista as 

questões que suscita: trata-se de uma segmentação geográfica, - e neste caso, entendida como 

especialização editorial vinculada a espaços territoriais ou socioculturais? – ou se trata de 

mera localização das sedes produtoras de revistas em determinadas porções do território 

nacional? O questionamento é pertinente, já que é notória a hegemonia do sudeste brasileiro, 

notadamente, do chamado eixo Rio - São Paulo, na produção de revistas. Partindo deste 

corolário, e entendendo como conveniente, temporariamente a suspensão conceitual definitiva 

do tipo revistas regionais, o levantamento desta pesquisa abrange todas as revistas cuja 

produção extrapola este perímetro, tendo-as, inicialmente considerados regionais apenas por 

sua localização física. 

No intento de delinear um conceito preciso deste tipo de revista, pergunta-se como se 

dá o relacionamento das elites com a mídia regional, se perduram os caciquismos 

tradicionalmente vistos na história da imprensa brasileira, através das empresas familiares. De 

outra parte, como é tratada a questão regional nos grandes centros urbanos fora do eixo Rio - 

São Paulo? Há uma política editorial bem definida a que as redações obedeçam? Qual o perfil 

desta linha editorial? 

E quanto à relação dos anunciantes com as empresas jornalísticas, como interagem? 

Há independência do conteúdo editorial em relação ao departamento comercial? Deve-se 

perguntar ainda como se explica a proliferação de revistas nas regiões? Quem é o seu público 

consumidor? Trabalha-se com os mesmos esquemas de qualificação do consumidor vistos nos 

pólos produtores paulistas e cariocas? 
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A correlação de forças entre as práticas sociais, políticas e econômicas da mídia e dos 

interesses dominantes devem emergir após uma análise focada nestes levantamentos 

propostos pela presente pesquisa. 

 

5. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

5.1 Objetivos Gerais 

 

Levantar o panorama da descentralização na indústria de revistas brasileira, através do 

mapeamento do universo potencial de publicações produzidas fora do eixo Rio - São Paulo. 

Conhecer e discutir as especificidades desta produção, notadamente sua participação na 

arquitetura simbólica das regiões. 

A aferição exata dos títulos é, não obstante, uma incógnita, dado que a maioria não 

participa do IVC – Instituto Verificador de Circulação e até mesmo a Aner – Associação 

Nacional de Editoras de Revistas e a Abrarj – Associação Brasileira de Revistas e Jornais não 

possuem dados completos sobre o setor, sendo estas três fontes tradicionalmente consideradas 

as mais fidedignas, como ocorrem nos países centrais. A lacuna é ainda mais evidente na 

medida em que outros bancos de dados, publicações especializadas, institutos de pesquisa 

somam-se a esta pesquisa sem suprir plenamente a demanda por informações, quando não, 

emprestando-lhes dubiedade. 

Tendo em vista este cenário, o presente estudo objetiva, através da compilação de 

dados, ampliar o conhecimento sobre o papel deste meio impresso diante da diversidade 

cultural brasileira, entender as implicações de seu crescimento nas regiões e levantar suas 

imbricações com o desenvolvimento regional, em suas variadas dimensões, desde a 

econômica até a cultural. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar as principais revistas regionais brasileiras, analisar o enfoque dado à 

questão regional e discutir sua participação enquanto mídia regional formadora da identidade 

cultural das regiões. Para tanto, contextualizam-se seus processos históricos de configuração, 

resgatam-se as suas experiências, na tentativa de entender suas particularidades como 

precursoras de um mercado atualmente consolidado; levanta-se quais são suas características, 

seus modos de gestão, suas formas de sustentabilidade e segmentação, a fim de analisar, de 
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uma parte, as estratégias identitárias que lhes tem dado vitalidade, e de outra, as estratégias de 

regionalização e seu papel na estruturação da produção simbólica do imaginário regional.  

Procura-se com isto conhecer como o jornalismo de revistas tem retratado a cultura 

dos lugares, os estilos de vida, os valores sociais predominantes, e assim, mapear a própria 

mídia reagindo num mercado nacional de bens culturais globalizado, ao mesmo tempo em que 

encontra na proximidade temática uma nova força de expansão. 

Ao fim da identificação, classificação e análise, mapeiam-se cinco principais 

periódicos, e parte-se para um estudo comparado com o fito de destacar as formas de criação 

da identidade das regiões na revista, que é hoje uma das mídias que mais se utiliza de critérios 

conceituais para atingir sua audiência. 
 

6. JUSTIFICATIVA 

 

O ineditismo no enfoque do tema que, a priori, se aponta, constitui ponto estimulante 

para o aprofundamento da pesquisa. Interessa, pois, de perto à comunidade acadêmica, no 

avanço que pode representar neste campo da ciência, como interessa à sociedade e aos seus 

planos de desenvolvimento, e, obviamente, ao próprio mercado editorial.  

O papel da revista regional, haja vista sua importante mediação na produção simbólica 

e construção das representações sociais, oferecem oportunidade singular para repensar o 

conceito da região, das estratégias de desenvolvimento humano, da diversidade cultural, 

ratificando o papel estruturante dos complexos sistemas tecnológicos de informação e 

comunicação na organização da sociedade e da nova ordem mundial. 

A regionalização crescente das revistas parece sinalizar um movimento aglutinador de 

forças socioeconômicas em torno dos problemas específicos, mais próximos das 

comunidades, justamente aqueles que não são contemplados pela mídia de cunho nacional. 

Nelas se assiste a implementação do chamado jornalismo de proximidade, revés do jornalismo 

de massas, cujo projeto carece de estudos aprofundados. Assim, está posta a atualidade do 

tema: na ordem direta da atualidade do próprio fenômeno de crescimento expressivo e 

contínuo de revistas regionais brasileiras. 

A viabilidade desta investigação que, a princípio, parecia impossível dada às 

dimensões gigantescas do país, mostrou-se plenamente exeqüível, já que parte das revistas 

objeto de análise encontram-se na rede mundial de computadores – sendo contatadas por meio 

dela e postadas à pesquisadora – uma pequena parte, em bancas das principais livrarias e 

aeroportos paulistanos e as semanais – de difícil acesso – também, em sua maior parte, foram 
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graciosamente cedidas pelo editores, ao vislumbrarem a importância de uma investigação 

científica sobre o assunto, dada à visibilidade que ela pode trazer ao mercado emergente fora 

do eixo Rio - São Paulo. 

 

7. HIPÓTESES 

 

Indicam-se aqui algumas hipóteses de caráter orientador ou proposicional. O processo 

de desconcentração industrial em andamento, nas três últimas décadas, na região 

metropolitana de São Paulo é uma das hipóteses que pode explicar a expansão da mídia 

regional impressa, especialmente da revista.  Empresas dos mais variados setores migraram 

para o interior do Estado e com elas, empregos, renda e anunciantes. A Fiesp – Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo atesta que o total de estabelecimentos industriais caiu de 

45% em 1986 para 32% em 2003.  

Impulsionadas por custos mais baixos de instalação, incluindo impostos, mão de obra 

e contando, na maioria das vezes, com o mesmo nível de qualificação profissional, a indústria 

da comunicação está indubitavelmente se expandindo mais nas regiões interioranas e nas 

metropolitanas fora do eixo Rio - São Paulo. Reflexos enviesados da globalização? Seria 

prematuro responder afirmativamente que se trata de movimento assemelhado ao que se 

testemunha das multinacionais ao se transferirem dos países centrais para os periféricos, em 

busca de vantagens mercadológicas e sobrevivência no novo mercado global da comunicação. 

Não obstante, este é um ponto relevante a ser contraditado no aprofundamento da 

investigação aqui proposta. 

No mesmo passo, deriva-se a hipótese de que a expansão dos pólos manufatureiros 

para além das metrópoles carrega consigo a diversificação das atividades econômicas como 

um todo, aumentando a renda per capita, o consumo e, principalmente, o consumo de bens 

culturais, no qual se inserem as revistas. 

De outra parte, a força das novas identidades coletivas urbanas inclui-se na base do 

raciocínio hipotético-dedutivo que leva a questionamentos acerca das chamadas Cidades 

Globais, nelas se incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Sob este mote é possível redirecionar 

o olhar sobre a concentração espacial das atividades econômicas e culturais nestes dois pólos 

centralizadores da produção cultural brasileira e buscar novas respostas para o atual 

movimento dispersivo da indústria de bens simbólicos.   

Hipótese aventada, também pelos editores, é a que diz respeito à falta de espaço, ou 

seu reduzido tamanho, obstando os interesses regionais na chamada grande mídia. Seja em 
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razão das filtragens costumeiramente praticadas pelos gatekeepers, ou pela vocação 

nacionalista dos veículos de grande circulação, ainda que óbvias estas assertivas precisam ser 

checadas. 

Há que se acercar, porém, na verificação de tais hipóteses de importante variável 

consubstanciada na questão logística e nas parcas opções de redes de distribuição e 

comercialização. 

Trabalha-se também com a assertiva de que foi a regionalização da publicidade que 

alavancou a regionalização dos conteúdos, haja vista iniciativas pioneiras nesta direção. 

Pioneirismo, aliás, que se comparado em termos cronológicos, partiu da televisão, o primeiro 

meio a regionalizar parte de sua programação. O processo de regionalização no sistema dos 

meios de comunicação massivos, como um todo, é considerado neste estudo, tendo-se em 

vista suas inegáveis interfaces. A redistribuição de verbas publicitárias governamentais, 

promovida pelo Governo Lula, é também fator de contribuição com o inegável crescimento 

do setor revisteiro em todo território nacional. 

 

8. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O objeto de estudo ora perseguido está permeado pela fluidez conceitual. Seja porque 

toca nas fugidias noções do que seja regional, de per se, seja em razão da amplitude do tema 

desenvolvimento social, seja porque o próprio conceito de mídia regional está em construção. 

Tem-se ainda que sobrelevar a lacuna existente na pesquisa acadêmica e de mercado que 

ainda não traçaram um mapa definitivo sobre os meios de comunicação no Brasil. E dentro 

desta grande paisagem desconhecida estão as revistas, veículo que disputa na lista de 

importância comercial, posição frente ao do rádio e ao jornal. 

A historiografia da revista no Brasil, além de incipiente, já denuncia a displicência 

com que o tema tem sido retratado. Números e nomes não conferem estatísticas e arquivos 

idem, até mesmo a definição da revista é vária, restando ao pesquisador espinhoso trabalho de 

varredura, além do risco que deverá assumir, como se propõe na presente investigação, ao 

reunir e confrontar dados assim conflituosos. 

A fim de amenizar essas contradições imanentes ao objeto de pesquisa, este estudo 

procura rastrear o entorno do surgimento das revistas abordadas, a história, o cotidiano e a 

conjuntura das regiões nas quais nasceram. Historiografia e bibliografia, jornais, internet, 

entrevistas e visitas técnicas esforçam-se por dirimir a dubiedade das fontes documentais 

consultadas. 
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É também neste intuito que se traça uma revisão de literatura que abarque todas as 

pesquisas nacionais referentes ao tema mídia regional, em sua maioria ainda não editada. 

Entende-se que se o objetivo desta empreitada é destrinchar o entrelaçamento dos processos 

de desenvolvimento social, cultural e econômico que culminam no surgimento das revistas 

regionais, a mídia deva ser compreendida como um todo, um sistema constituído de partes 

interdependentes, como realmente o é. Ainda que se detenha na mídia revista, este estudo não 

as toma como veículos isolados de comunicação, senão como coexistente com outros meios e 

modos de comunicação. Há que se considerar, desta forma, não apenas os avanços técnicos e 

culturais que propiciam a expansão da revista fora dos centros metropolitanos, como também 

questões relacionadas ao transporte, ou os meios de comunicação territorial, as 

transformações políticas experimentadas em cada região, e o robustecimento dos sistemas de 

produção. Uma abordagem que não carregasse estes elementos como escopo poderia 

subestimar a importante influência dos demais veículos de comunicação – jornais, rádio, 

televisão e internet – como concorrentes mediatos e imediatos, pauteiros que são da 

originalidade, ou da imitação, seja dos padrões do fazer jornalístico ou de sua temática.  

Trilha-se, assim, caminho sugerido por Asa Briggs e Peter Burke, autores de Uma 

história Social da Mídia (2004), quando reconsideram a “revolução” da impressão gráfica 

retirando-lhe a aura revolucionária a partir de um enfoque mais sistemático, e afirmando que: 

  
(...) para estimar as conseqüências sociais e culturais da nova técnica, é 
necessário ver a mídia como um todo, avaliar todos os diferentes meios de 
comunicação como interdependentes, tratando-os como um pacote, um 
repertório, um sistema (...) Pensar em termos de um sistema de mídia 
significa enfatizar a divisão de trabalho entre os diferentes meios de 
comunicação disponíveis em um certo lugar e em um determinado tempo, 
sem esquecer que a velha e a nova mídia podem e realmente coexistem, e 
que diferentes meios de comunicação podem competir entre si ou imitar um 
ao outro, bem como se complementar. As mudanças no sistema de mídia 
precisam ser também relacionadas a alterações no sistema de transportes, de 
mercadorias e pessoas(...) 

 

8.1 Conceitualização da revista no tempo 

 

Hoje coloridas, atraentes, competitivas e super especializadas, as revistas são a maior 

prova de que as audiências estão se tornando cada vez mais segmentadas. Muitas vezes 

tornam-se objetos de coleção, como mass menageries (Whetmore, 1992), portadoras que são 

das últimas novidades, do conhecimento acessível, de linguagem fácil, de saberes preteridos 

pelos livros, mais perenes, e jornais, mais fugazes. Mas nem sempre foi assim.  
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A discussão em torno da origem da revista é exemplo sintomático da mencionada 

fluidez conceitual que permeia a revista, contando com opiniões divergentes acerca de usa 

etimologia, de datas, locais e alcance. Para Ana Luiza Martins (2001) o primeiro jornal 

brasileiro – embora editado em Londres - Correio Brasiliense, Armazém Literário, que circula 

de 1808 a 1822, seria uma revista mensal.  

A historiadora levanta diversos aspectos etimológicos e históricos da palavra revista, 

dedicando um capítulo em busca da definição deste tipo de periodismo. Considerando a 

fragmentação e o caráter periódico suas características indeléveis no transcurso dos tempos, 

Martins destaca também alguns elementos conformadores da revista em contraposição aos 

jornais: a presença de capa e do artigo de fundo. É, no entanto, o próprio veículo que contará 

sua natureza, com o que a autora constrói metodologia peculiar, abarcando grande parte das 

publicações brasileiras do período de 1890 a 1922, classificando-as após a densa análise, em 

suas quase 600 páginas. 

Segue, assim, a linha de reflexão semelhante a Nelson Werneck Sodré (1999, p.32) 

quando afirma que aquela que é considerada a primeira revista no Brasil, As Variedades ou 

Ensaios de Literatura, de 1812, na verdade, possuía “características de jornal muito vagas. Foi 

ensaio frustrado de periodismo de cultura – destinava-se a mensário – que o meio não 

comportava”. 

Na mesma esteira, Werneck reforça as peculiaridades de revista existentes no jornal de 

Hipólito José da Costa, minudenciando seu conteúdo ideológico e persuasivo, destinado a 

catequizar a opinião pública sobre a urgência da transformação do Brasil para um Império 

Constitucional. E ele afirma: “Em tudo o Correio Brasiliense se aproxima do tipo de 

periodismo que hoje conhecemos como revista doutrinária, e não jornal”. 

A Revista No Brasil (2000), pesquisa da maior editora brasileira de revistas que virou 

“documento-revista”, também lança dúvidas ao contar o surgimento, na Bahia, de As 

Variedades, pelo tipógrafo e livreiro português Manoel Antonio da Silva Serva, já que a teria 

apresentado como “folheto”. O termo revista, embora já usual desde que o escritor Daniel 

Defoe lançou, na Londres de 1704, a Weekly Review of the Affairs of France, só foi adotado 

aqui em 1828, quando do surgimento de Revista Semanária dos Trabalhos Legislativos da 

Câmara dos Senhores Deputados, no Rio de Janeiro. 

Há quem discorde, porém, quanto ao pioneirismo de Silva Serva, como Laurence 

Hallewell que cita a Revista Brasileira das sciencias, artes e industrias, lançada pelo editor 

francês Pierre René François Plancher, em 1824 (MIRA, 2001). 



 

 

11 

 

Logo após a inauguração do jornalismo brasileiro, por Hipólito José da Costa, em 1o. 

de junho de 1808, surge A Gazeta do Rio de Janeiro, cujo primeiro número foi distribuído em 

10 de setembro de 1808 (MARTINS, 1996). A Gazeta, dirigida por frei Tibúrcio José da 

Rocha, tinha conteúdo mais informativo e menos opinativo que o Correio Brasiliense e 

publicava: 

Atos, decisões e ordens do Governo, a comemoração natalícia dos 
aniversários da família real e das festas na Corte, odes a panegíricos às 
pessoas reais, e por descargo de consciência dos redatores a notícia dos 
principais acontecimentos da guerra peninsular, que lá iam ressoar aos 
ouvidos da corte, longe dos perigos e das calamidades de Portugal 
(MARTINS, 1996). 

 

O historiador Max Fleiuss (MARTINS, 1996) vê, aliás, na Gazeta do Rio de Janeiro – 

que circulou só até 31 de dezembro de 1808, quando ganha o nome de Diário do Governo – “a 

mais remota fonte histórica do nosso Diário Oficial.” Para Sodré, no entanto, “a Gazeta se 

aproxima do tipo de periodismo que hoje conhecemos como jornal – embora fosse exemplo 

rudimentar desse tipo.” 

Desta breve retomada acerca das origens do periodismo brasileiro pode-se inferir 

como inseparável o fator histórico ou contextual na configuração das mídias e na tipologia 

jornalística. Do mesmo modo, o desenvolvimento dos sistemas de produção, a diversificação 

dos mercados, a ampliação dos públicos e a segmentação da cultura são variáveis imanentes 

que devem acompanhar as buscas quanto à exata conceituação da revista. 

A exemplo destas inferências pode-se adiantar por ora o que este estudo irá 

demonstrar à frente, a mistura de jornalismo opinativo, informativo e diversional presente nas 

revistas modernas; bem assim, que também se verá marcas do passado no colunismo 

predominante nas revistas regionais, na divulgação de atos do governo e nas celebrações de 

efemérides, e de aniversários da elite burguesa, predominante entre o hall de proprietários da 

mídia. 

O fato é que o papel das revistas nas práticas de sociabilidade tem flutuado em 

decorrência de fatores vários que vão da política às trocas simbólicas, da educação e da 

formação de opinião, dos níveis de desenvolvimento socioeconômico à midiatização do 

espaço público, em tempos de globalização. E para abarcar tamanho leque de transformações, 

propõe-se em primeiro lugar, uma revisão da literatura pertinente às revistas, ao que se deve 

seguir uma reflexão acerca da nova geografia das comunicações, delimitando um conceito 

midiático de região, tendo como seu termo complementar o trinômio globalização-

regionalização-localização. 
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Em conseqüência desse percurso, encontrar-se-á a seguir o tema das identidades 

regionais, não sem considerar fatores históricos e demográficos de cada uma das regiões – as 

dinâmicas das redes urbanas e a hierarquia das cidades - permeadas pela crescente indústria 

de revistas.  

São escassos os estudos voltados ao meio revista, a despeito do aumento gritante do 

número de títulos nas últimas décadas. É de se notar, aliás, a escassez de estudos empíricos da 

comunicação no Brasil, tendo a sua maior ocorrência sobre o tema televisão, notadamente, e 

telenovelas (La Pastina; Mcanany: 1994) e em segundo lugar, os jornais.  

Entre as parcas pesquisas sobre revistas preponderam os métodos de análises de 

conteúdo e estudos de caso, muitos oriundos de outras áreas das ciências humanas, 

preponderantemente, à História. A Revista do Brasil: Um diagnóstico para a Nação 

(LUCA:1999) é um exemplo. A historiadora toma a revista, editada de 1916 a 1925, como 

objeto de análise da modernidade incipiente no país, captando seu traço principal, 

consubstanciado na participação de ícones da cultura, das letras e das artes, que por sua vez, 

interferem na construção da identidade nacional. 

A historiadora Ana Luiza Martins (2001), na mesma esteira, publica o livro Revistas 

em revista: Imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo (1890-1922), 

extensa pesquisa – o corpus documental forma lista com mais de dez páginas. A historiadora 

radiografa o mercado editorial paulistano constatando a força das revistas na alavancagem de 

projetos culturais e ideológicos vigentes, com destaque para seu papel decisivo na construção 

da imagem lendária e “magnificada” da cidade e do Estado de São Paulo. 

Em senda paralela, porém vinculada às ciências sociais, encontra-se a tese de 

doutoramento de Maria Celeste Mira, que gerou o livro O Leitor e a banca de revistas: A 

segmentação da cultura no século XX (2001). Trata-se de análise das principais revistas 

brasileiras e dos títulos internacionais abrasileirados, tentando entender os processos de 

construção de identidades através do consumo. 

Profissional do mercado jornalístico e diretora do Curso Abril de Jornalismo há anos, 

Marília Scalzo escreve Jornalismo de Revista (2004) trazendo o olhar de quem vivencia o 

cotidiano da maior editora brasileira de revistas. A diversidade de tópicos abordados, em 

detrimento da profundidade, toca em assuntos como o mercado atual, sua evolução, prática, a 

ética e casos de algumas revistas da qual a jornalista participou.  

Registre-se aqui o estudo de Jacqueline Rios dos Santos, Minha Amiga Claudia: 

História, Gêneros Jornalísticos e Produção de Uma Revista Feminina (1996) que faz retomada 

da imprensa feminina brasileira, através de técnicas mistas de pesquisa participante, estudo de 
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caso e análise de conteúdo e recepção. É de se ressaltar o enquadramento da publicação na 

modalidade de jornalismo de serviço, gênero inaugurado pela imprensa feminina que, não 

obstante, a ultrapassa na trajetória do periodismo e é incorporado por todas as mídias. 

O tema revistas tangencia também estudos de maior amplitude analítica como o que se 

encontra em Internacionalização da Mídia Brasileira: Um Estudo de Caso do Grupo Abril 

(CABRAL: 2005). Qualificando as particularidades deste que é um dos maiores grupos 

midiáticos latino-americanos, a dissertação perscruta os processos de internacionalização 

implementados por este grupo atípico – fundado por ítalo-americanos e com conteúdos 

inicialmente estrangeiros - desde sua fundação, em 1950. Cabral traz considerável quantidade 

de dados quanto aos principais segmentos impressos trabalhados pela Editora Abril, campeã 

na produção e comercialização de revistas no País, além de abordar seus negócios com discos, 

vídeos, televisão segmentada e mídia interativa.  

Das parcerias feitas em outros países – Portugal, Espanha, Argentina, Colômbia – 

nenhuma sobrevive hoje, pelo menos oficialmente. A pesquisadora noticia informação pessoal 

cedida pela Diretoria de Relações Internacionais do Grupo Abril, segundo a qual as atividades 

com a editora colombiana Editorial Cinco teriam se encerrado em 1996. Constata, porém, que 

alguns títulos, como Boa Forma, Em Forma – em espanhol – continuam sendo vendidos por 

lá, no México e Chile. A lição mais marcante que teria ficado ao final destas parcerias, 

conforme a autora, é que nem sempre o licenciamento de revistas internacionais adapta-se às 

culturas locais atendendo aos mesmos princípios econômicos que lastreiam investimentos de 

outros tipos de indústria. É primordial nas indústrias de bens simbólicos que haja uma plena 

adaptação dos produtos ao público-alvo e às demandas dos anunciantes. Fatores de ordem 

política e econômico-conjuntural também influíram nas iniciativas fracassadas de 

internacionalização do Grupo Abril, mas que escapam ao âmbito do presente estudo. É de se 

ressaltar, entretanto, que ao longo destas décadas o cenário midiático nacional sofreu 

transformações profundas de toda espécie, principalmente, testemunhando a consolidação das 

redes de televisão, sua expansão em alcance territorial e de audiências. Inclua-se aí o início da 

regionalização das emissoras de tevê, começando com a Rede Globo, na década de 70, 

surgindo a RBS, no sul do País.  Favorece o crescimento da Abril também, o fim do seu maior 

concorrente, Diários e Emissoras Associados, na década precedente (CABRAL: 2005). 

A revista Cult também foi objeto de análise na pesquisa de Ana Lúcia Nishida Tsutsui 

(2006) que a toma como canal de expressão pública da intelligentsia, espaço de reflexão e 

propagação de bens simbólicos. Através de perspectiva histórico-sociológica e metodologia 
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qualitativa, a pesquisa amplia o conceito de jornalismo cultural ao conectá-lo ao campo 

erudito e literário.  

Outro marco do jornalismo de revistas torna-se tema da pesquisa de Eliane Fátima 

Corti Basso, com o título Revista Senhor: Modernidade e Cultura na Imprensa Brasileira 

(2005). O resgate da publicação, que durou de 1959 a 1964, reconhece-lhe a função de 

enciclopédia, papel desempenhado desde o seu surgimento, devido à conjuntura 

contemporânea. Baseada em metodologia descritiva e qualitativa de conteúdo, apóia-se em 

referências teóricas dos Estudos Culturais, para concluir que o periódico traduz o tipo de 

jornalismo cultural formativo, marcadamente voltado ao público masculino intelectualizado. 

A principal revista semanal brasileira de informação é abordada em Artesanato 

Industrial na Produção Jornalística de 1968: O surgimento da Revista Veja no contexto da 

modernização brasileira (VILLALTA: 1999), em molde assemelhado ao estudo de Tânia 

Regina de Luca, procurando na publicação o retrato de período histórico significativo no 

cenário cultural brasileiro.  

Na ausência de literatura acerca das revistas regionais, recorre-se a uma análise do 

fenômeno, já consolidado nos Estados Unidos, onde praticamente todas as cidades de maior 

porte possuem uma revista de alcance local ou regional. Classificadas como revistas de 

interesse regional, ou revistas regionais e de cidades, são “revistas geograficamente 

especializadas, que direcionam sua atenção a uma cidade ou região particular, que alcançam 

uma considerável audiência de consumidores em geral, provendo seus leitores com 

informação e entretenimento.” (SELNOW, RILEY: 1990). 

Revistas de Interesse Regional é o termo emprestado pelos autores de Regional 

Interest Magazines of the United States do Standard Periodical Directory[2], o maior dos 

guias de publicações periódicas nos EUA, publicado desde 1964, que abrange 58.000 revistas 

de consumo e científicas, jornais, newsletters e uma variedade de categorias de periódicos em 

circulação no Canadá e nos Estados Unidos. E eles justificam o empréstimo da terminologia, 

pois pode abranger: 

 
1. Revistas de Cidades (City magazines), tais como New York, Chicago, 
Boston que contém artigos e uma miríade de assuntos relacionados a uma 
cidade em particular ou seu entorno imediato. 
2. Revistas Regionais (Regional Magazines) de vários conteúdos temáticos, 
como Down East Magazine, The Iwoan, Mid-Atlantic Country, Southern 
Living que direcionam sua cobertura a um vasto nicho geográfico (um 
estado, parte de um estado, mais de um estado, ou uma região maior). 
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3. Revistas Especializadas de Cidades (City Specialty Magazines), como 
Phoneix Home & Garden ou San Diego Woman que são especializadas tanto 
em relação à cobertura geográfica quanto ao conteúdo das matérias. 
4. Revistas Regionais Especializadas (Regional Specialty Magazines) como 
Outdoor Indiana, Southwest Art and WildLife in North Carolina, que são 
especializadas tanto geograficamente e em relação a algo mais abrangente 
que os interesses da cidade quanto pelo conteúdo das matérias.(SELNOW, 
RILEY:1991). 

 

8.2 Regiões, Cidades e identidades coletivas  

 

Estudos sobre a economia e a sociologia urbanas e o novo papel das mídias na era pós-

industrial (HARVEY:1992; 2005; 2005 a; LASH & FEARTHERSTONE:1999) podem 

orientar a análise do fenômeno das revistas regionais. Referimo-nos às abordagens sobre o 

papel das nações, das cidades e das regiões e suas dinâmicas socioeconômicas e culturais, em 

que pesem os novos paradigmas formativos das identidades coletivas. Destas, a que mais 

interessa neste estudo é a identidade nacional, tida como a uma relação simbólico-cultural 

construída no plano dos “sistemas representação cultural” (HALL, 2002). 

É patente que aos processos de atribuição da identidade nacional estão associados os 

relativos à identidade regional. Por sua vez, a cultura globalizada encampa as nações 

propondo novos ingredientes à “reconhecença” ou sentimento de pertença a uma nação. Na 

Era Global “existem formas diversas de se gerenciar o fluxo de símbolos de nacionalidade” 

(ALBROW: 1999). Com a globalização, ele argumenta, as formas clássicas de atribuição da 

identidade nacional (por associação a indivíduos ou coletividades, a território, a cultura) 

passam a ser agenciadas, “comodificadas”. Ao contrário, antes do surgimento e consolidação 

do Estado-nação, na era pré-moderna, eram nas comunidades que se partilhavam costumes, 

memória, histórias, cultura e solidariedade, as chamadas “raízes históricas”, estas sim, 

provedoras da identificação do sujeito com o lugar, o território e a sociedade. Embora Albrow 

reconheça que esta religação do sujeito com a identidade de nação é “inerentemente 

contingente e efêmera”, ultrapassando as narrativas históricas, e que, portanto não é 

característica impressa pela globalização, ele afirma que hoje a idéia de uniformidade 

associada à nacionalidade só persiste em razão dos interesses econômicos. E exemplifica, 

citando as políticas governamentais que reforçam o caráter nacional de determinados 

produtos, ou serviços, de indústrias ou mesmo lugares, na tentativa deliberada de “promover o 

país como um lugar para se investir, as pessoas como hospitaleiras para fins turísticos, seus 

bens como produtos de gênios nacionais. O nacionalismo econômico deslocou-se para a 

nacionalidade da cultura”. É fato a dispersão do controle corporativos das empresas em vários 
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países o que prova a perda de controle sobre a nacionalidade e nem mesmo o critério da 

localização em território nacional pode mais assegurar a identidade. 

Uma visão diversa sobre esta nova dialética entre a globalização e a posição dos 

espaços urbanos, há quem afirme que “as identidades das cidades, assim como as identidades 

dos sujeitos em tais cidades, tornaram-se pelo menos, se não mais importantes do que as 

identidades das nações como também dos cidadãos em tais cidades”, como o faz Anthony 

King (1995). Desenvolvendo estudos sobre as cidades nacionais1, mundiais e globais, o autor 

pontua o novo papel por elas desempenhado nas relações qualitativas com a localidade. Nesse 

sentido, “as velhas identidades” desapareceram, dado que a modernização destes lugares, a 

riqueza material multiplicada, as novas condições políticas e econômicas impostas estão a 

reestruturar as redes de relacionamento que pautam as identidades coletivas. 

Nesta reconfiguração das cidades predominam a acumulação especulativa, a economia 

cultural e o consumismo; a cidade adquire nova feição e funções, pois passa a ser o 

entrocamento dos fluxos de informação, comunicação, de pessoas e culturas, de mercados e 

produtos. Surgem as cidades globais ou metrópoles internacionais2 (IPEA, IBGE, UNICAMP: 

2001), reflexos das novas hierarquias urbanas, consolidadas nos últimos 30 anos em razão da 

redução das distâncias, com informatização crescente de serviços e transportes, facilitando a 

mobilidade de pessoas e serviços. As cidades globais são o palco por excelência das “disputas 

diaspóricas” por uma qualidade de vida assemelhada àquela de origem dos imigrantes e é isto 

que faz mais nítido o antagonismo das identidades nacionais. Barroso, aliás, estudando a 

cidade de São Paulo encontra embates bem típicos neste particular, assinalando que a capital, 

apesar de cultivar sua identidade regional de maneira bastante acentuada, tenta excluir 

elementos das identidades diaspóricas, como a nordestina (BARROSO, 1995). E afirma: 

 
“[nas Cidades Globais] os grupos sociais já estabelecidos não apenas 
interagem e trocam experiências de orgulho regional com aqueles que vivem 

                                                
1. As cidades nacionais são as capitais nacionais, existem independetemente de teorização, como declara o autor, mas o mesmo não ocorre 

com as cidades mundiais ou globais, que para ele, existem apenas no discurso acadêmico.. Paradoxalmente, King cria o seu próprio 
conceito de cidades globais adiante, referindo quais critérios são usados para medi-las: econômicos e financeiros; são “locais líderes em 
mercadorias do mercado global (...); locais para prestação de serviços avançados (...); locais para concentração de corporações 
transnacionais (...); [ sede das] organizações de comunicação  mais poderosas (...), indústrias culturais (BOHN; HIEBERT & 
UNGARAIT, 1991).”    

 
2. Cidades mundiais ou metrópoles internacionais são definidas como “cidades que participam plenamente das redes econômicas, científicas 

e culturais supranacionais, graças à existência de serviços financeiros sofisticados, serviços de grande intensidade de conhecimento, 
grandes laboratórios de pesquisa, equipamentos culturais e de organização de congressos e feiras internacionais etc. (...)Para alguns 
estudiosos, esta rede incluiria, além das capitais européias, japonesas e norte-americanas (...) cidades como São Paulo, Cidade do México 
e Seul.(...) Por outro lado, segundo Sassen (1994), esta rede limita-se a Nova Iorque, Londres e Tóquio.”(IBGE, UNICAMP: 2001). A 
ascensão e queda das cidades ao nível global é polêmica infinda na literatura(ALBROW:1996;1999; ROBERTSON:2000; 
HARVEY:1992; MATTELLART;1994;1996; CASTELLS:1999; ORTIZ:1996) desde que as estratégias capitalistas no mercado agora 
mundializado são simultaneamente globais e locais – a era do glocalize (ROBERTSON, 2000). 
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em diáspora como também, e até certo ponto, os coagem a aderir a sua 
identidade regional e, a partir dela, redefinir a identidade nacional. Neste 
sentido, as Cidades Globais do terceiro Mundo, tal como São Paulo, são 
palco de disputas e contendas quanto à identidade regional e nacional.” 

 

Nas Cidades Globais as antigas relações centro-periferia, embora permaneçam, são 

mescladas por relações horizontais entre regiões integradas aos fluxos financeiros e de 

produção globalizada. Daí que a veiculação, agora possibilitada, de imagens, idéias, costumes 

e culturas – notadamente pela televisão – tem reconfigurado não só o tempo, mas os espaços 

geográficos e suas formas de apropriação pela sociedade. 

Figurar entre a lista da cidade global tem sido o objetivo de muitas metrópoles, que se 

usa de algumas estratégias para tanto. Entre elas, a produção de espetáculos (KING, 1995) 

que inclui a monumentalização das cidades através de megaedifícios ou construções e de 

grandes espetáculos ou acontecimentos, capazes de inserir a cidade na mídia mundial, 

“vendendo-a como uma marca para consumo global” (DOVEY, 1999 apud KING, 1995). 

O viés da sociologia urbana e especialmente, das suas reflexões sobre cultura global, o 

papel das cidades globais e as identidades coletivas podem clarear a intrincada polarização 

desempenhada pelo chamado eixo Rio – São Paulo no que tange à produção do imaginário 

nacional e regional. Os processos de metropolização (LEFEBVRE, 1991; OLIVEIRA, 2004) 

também assistidos em algumas das cidades-sedes das revistas regionais analisadas são revistos 

a partir destes estudos. Esta nova malha urbana, híbrida e multifacetada, está desenhando 

outras geografias culturais e identitárias. E deste novo mapa participam não apenas o Estado, 

e suas políticas culturais e econômicas, mas as indústrias culturais, produtoras de capital 

simbólico e, portanto, mediadoras desta “‘venda de lugares’ [Kerans e Philo] (...) e da 

identidade visível e visual da cidade” (LEFEBVRE, 1991; OLIVEIRA, 2004). 

Toda essa visão acerca dos processos identitários do sujeito com a nação parece 

remeter à difícil determinação de seu substrato, como sugere Renato Ortiz (2006) ao assegurar 

que “(...) a identidade nacional é uma entidade abstrata e como tal não pode ser apreendida em 

sua essência. Ela não se situa junto à concretude do presente, mas se desvenda enquanto 

virtualidade, isto é, como projeto que se vincula às formas sociais que a sustentam.” Ortiz 

reconhece, porém, que é a sociedade global o pano de fundo no quais os Estados, através de 

uma relação política e integradora, constitui a identidade nacional. Não obstante, o autor 

conclui que a sua identificação é sempre um trabalho de interpretação de intelectuais (e neles 

inclui Gilberto Freire, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Caio Prado Jr). Ortiz traça 

triangulações entre o nacional e o popular e o Estado, no sentido de que a cultura popular e a 
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identidade nacional são fenômenos indissociáveis de movimentos políticos, históricos, raciais 

e religiosos e, conseqüentemente, cambiantes. Por estes motivos, o sociólogo acredita que a 

procura por uma identidade brasileira é um falso problema, desde que toda interpretação 

“reedita a realidade” e deste modo, também a intelligentsia contribui na construção simbólica 

das identidades. De fato, o debate a respeito da identidade nacional é bastante complexo, já 

que todas as outras identidades coletivas, como de “raça”, religião, gêneros, classe e etnias 

são por ela afetados. E como o próprio Ortiz afirma, mais importante que definir a brasilidade 

ou a essência daquilo que é nacional, é preciso distinguir a quem interessa delimitar seus 

contornos. 

Roland Robertson (1999), no entanto, advoga idéia oposta a de Ortiz, demonstrando 

que a própria noção de identidade nacional é um conceito globalizado e como tal não pode ser 

tratada separadamente, sob pena de cair no vazio especulativo. Como já mencionado 

anteriormente, Robertson (1995) adotou o neologismo “glocalização” – que, aliás, figura no 

dicionário inglês Oxford Dictinonary of New Words desde 1991 – que bem expressa a 

imbricação do local com o global, considerando obtusa uma análise que não a considere. E 

afirma: 

 

“[a glocalização]... implica a produção da diversidade. Os nacionalismos 
constituem uma das forças centrais da diversidade global. Cada vez mais, 
além de tudo isso, identidade nacional torna-se uma questão litigiosa na 
disputa entre ‘comunidades’ etnorraciais em base societária interna. A 
ligação entre os contextos societários e globais está largamente centrada na 
migração (incluindo-se o fenômeno do trabalhador-hóspede) e na promoção 
diaspórica de identidade desterritorializada nacional e outras identidades (...) 
acredito que a globalização, quando vista na perspectiva da glocalização, é 
um processo auto-limitante”.  

 

Nesse sentido, Robertson refuta a idéia de homogeneização, geralmente impregnada 

no debate sobre a globalização, bem como as dicotomias que a acompanham, notadamente as 

noções de macro e micro, advindas da economia. Em seu lugar, insere a idéia da 

“interpenetração do universalismo com o particularismo”, síntese semântica da glocalização. 

Óbvio que, falando a partir de outras realidades, principalmente retomando os 

movimentos históricos dos nacionalismos no Velho e Novo Mundo, as premissas e 

conclusões do teórico devam ser adaptadas ao cenário brasileiro. Não há dúvidas, porém, de 

que a pluralidade e a nacionalidade – como a outra faceta da globalização - são a nova tônica 

nas relações sociais. Do mesmo modo, o conceito de cidadania foi impactado pela nova 
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fisionomia da identidade nacional e deve ser redimensionado constantemente, dada a sua 

instabilidade. 

No Brasil, o reavivamento das identidades regionais tem se tornado objeto recorrente 

de estudo. Oliven (2006) aborda o tema da nova proeminência da questão nacional e regional, 

particularmente radiografando o renascimento do gauchismo e a disseminação dos CTGs – 

Centros de Tradição Gaúcha por todos os estados brasileiros, inclusive, fora do país.  

Ancorada nos estudos de recepção televisiva, a também gaúcha Nilda Jacks (1999) 

traz novas abordagens para a identidade gaúcha enquanto mediadora do processo de recepção 

de conteúdos massivos, para tanto reconstituindo todos os atores que participam da construção 

da identidade regional. 

Abordagens interdisciplinares sobre o desenvolvimento regional e as culturas locais, 

mais uma vez produzidas no Sul do país, auxiliam a compreensão das imbricações 

socioeconômicas do fenômeno das construções identitárias. Assim o faz Dinizar F. Becker 

(2004) mostrando que o desenvolvimento regional é apenas “parte do espaço, espaço de 

alguns” inserido no espaço globalizado total cuja determinante é a competição e a 

concorrência capitalista. Portanto, a relocalização típica do desenvolvimento contemporâneo 

coloca as regiões em concorrência, ressaltando sua diversidade e heterogeneidade em 

contraposição ao espaço abstrato e homogêneo do desenvolvimento global. Esta concorrência, 

por sua vez, pode se perfazer de duas formas diversas: numa ação passiva ou reativa de 

autoproteção em defesa das dificuldades enfrentadas pela regionalização; e “numa ação 

ativa/cooperativa entre os membros da ‘comunidade’ em torno da luta pela superação dos 

obstáculos a caminho do desenvolvimento regional Becker (2004). Becker observa que ambas 

as formas podem ocorrer em momentos diferentes ou subseqüentes e afirma que “a 

globalização enquanto movimento determina a localização do desenvolvimento e, em sentido 

contrário, a localização enquanto contramovimento desafia a globalização do 

desenvolvimento”. E o autor destaca duas das principais formas de reação à globalização: as 

relativas ao ‘mundo do trabalho’ e aquelas concernentes ao meio ambiente, por ele 

denominadas como a dimensão “sociombiental” emanada das comunidades Becker (2004). 

Os condicionantes históricos do desenvolvimento global em nível regional não podem 

ser esquecidos e é o que retomam Juan Marino e Marília Ramos (2004) na análise do 

desenvolvimento do extremo sul do país cuja característica foi uma forte organização 

comunitária. As relações entre o grau de assimilação do capital social, no sentido empregado 

por Bourdieu (2002), e o nível de organização e capacidade de reação social são relatados 

pelos autores como fatores causais do desenvolvimento na região. 
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8.3 O conceito da região 

 
Pertence à Geografia, antes que a qualquer outra ciência social, o conceito de região, 

suas bases e desenvolvimento. A questão espacial é uma de suas preocupações centrais e mais 

remotas, o que não implica que a região e os regionalismos não sejam parte integrante de 

outras disciplinas, como exemplificam a História Regional e a Economia Regional. Estas 

ramificações, embora mais específicas, também não excluem estudos tangencias sobre o tema 

dentro do campo da Antropologia, da Sociologia, da Ciência Política e das Ciências da 

Comunicação. 

Como discorre a geógrafa Lencioni (2003), em Região e Geografia, a definição 

conceptual e teórica do termo região esbarra em obstáculos não apenas científicos, mas 

também, do senso comum, já que é comumente empregado pelo “conhecimento geográfico” – 

do qual importa distinguir a Geografia, enquanto ciência institucionalizada, no século XIX. O 

conhecimento acerca do mundo e suas paisagens são inerente à experiência humana e ao 

processo civilizatório. Todos, de uma forma ou de outra, emprestam ao termo região um 

sentido, baseados em suas vivências, sua cultura e seu tempo. “A percepção do outro está 

acompanhada da percepção do espaço do outro. A idéia de região se vê presente, portanto, na 

construção da realidade e faz parte do senso comum.” Lencioni (2003). 

Invariavelmente, porém, esse conhecimento impõe limites territoriais, fracionando o 

espaço em parcelas, o que sempre embute na definição leiga de região a idéia de uma “parte” 

de um “todo”. Surge daí um dos complicadores na formulação teórica do conceito de região: 

este “todo” nunca é definitivo nem estático, pois diz respeito a um conhecimento que se move 

no tempo, está sujeito aos limites palpáveis do espaço físico desvendado e aos limites 

inefáveis da cultura, na qual se ancora a leitura do mundo de cada pessoa ou grupo de pessoas.  

É importante, nesse sentido, o papel da Geografia, pois propõe que as análises 

pertinentes à região devam se balizar no “horizonte geográfico”, ou seja, é preciso, antes de 

mais nada, “ perceber qual o limite do mundo conhecido em cada momento determinado” já 

que a partir dele as proporções das partes devem se alterar. A crença de que a terra era plana – 

e que só no Renascimento se veio a descobri-la esférica – ilustra bem a retração/expansão a 

que está sujeito o horizonte geográfico Lencioni (2003). 

Enfim, e a despeito de ser a região um conceito fluido, com contornos dialéticos de 

difícil determinação, deve-se aprender com o desenvolvimento da Geografia, que se trata de 

um “problema epistemológico, por ser indutora de conteúdos para a análise”. Nesse sentido, 

Lencioni ensina que é preciso desmistificar a idéia de precedência do todo sobre as partes, 
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bem como de que se trata da somatória das partes. Ambas as idéias são equivocadas, já que 

excluem a ação recíproca, o movimento e a abertura a que estão sujeitas a totalidade e as 

partes.  

Bourdieu (2002) já argumentava que a própria etimologia da palavra região (regio) já 

traz em si a idéia de “di-visão”, de imposição na definição de limites ou fronteiras ao território 

onde a autoridade – de quem a divide - se realiza.  E de outro modo não age a ciência, afirma 

ele, quando impõe suas classificações à região, estando todo ato classificatório imbuído de 

interesses vários, entre os quais, conferir semelhanças e daí, identidade e unicidade entre 

membros de um grupo, chamando-os à existência dentro de uma nova divisão social. 

Consta da fundação da Geografia como ciência e da região, como seu objeto de 

estudo, uma dualidade também de caráter epistemológico, já que as relações entre o homem e 

o meio que o cerca pertenciam a campos científicos originariamente divergentes: as ciências 

naturais e as ciências humanas. Trata-se, na verdade, de uma discussão de ordem ontológica, 

ainda hoje embutida na divisão clássica entre Geografia Física e Geografia Humana, como 

apontado por Lencioni Bourdieu (2002). O modo como se desenvolveram os estudos 

geográficos, demonstra o lento desprendimento dos métodos clássicos das meras descrições, 

inventários e mapas de característica territoriais para buscas mais aprofundadas de relações 

causais e leis gerais que melhor retratassem o relacionamento do homem com a natureza. 

Aspectos da vida social e cultural foram, ao longo dos séculos, interpelando a integridade do 

aparato teórico e metodológico dos geógrafos, colocando-a em xeque, pois: 

 

(...) a tendência de separação entre ciência da natureza e ciência do homem 
comprometia o próprio sentido da ciência geográfica (...) A solução veio por 
meio do estudo regional, visto que este possibilitava combinar as duas 
perspectivas. As relações causais e as leis gerais, mais pertinentes ao estudo 
dos fenômenos naturais, combinados à compreensão dos aspectos da vida 
social e cultural não tinham o objetivo de construir generalizações. A relação 
entre os fenômenos físicos e humanos de uma dada área aparecia como uma 
solução para o impasse teórico-metodológico. Neste “momento consagram-
se os estudos regionais como alternativa para a manutenção da unidade da 
disciplina Geografia” Bourdieu (2002). 

 

É nesse cenário de conformação da Geografia como ramo específico do conhecimento 

que surge um primeiro conceito de região, como afirma a geógrafa Bourdieu (2002): 

 

O objeto essencial de estudo da GeografIa passou a ser a região, um espaço 
com características físicas e socioculturais homogêneas, fruto de uma 
história que teceu relações que enraizaram os homens ao território e que 
particularizou este espaço, fazendo-o distinto dos espaços contíguos.  
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Assim, a incorporação da noção de região significou a assunção de um novo olhar, 

mais aberto e afinado à atuação do homem sobre a natureza, não apenas por questões teórico-

metodológicas, mas porque se tornou forçoso reconhecer que a região possui um contorno 

subjetivo, constituindo-se numa paisagem concreta, a despeito das ações culturais aí 

embutidas. Caberia ao pesquisador, o geógrafo, tatear suas peculiaridades e reconhecer tanto 

as homogeneidades como as heterogeneidades que conferem identidades distintas às regiões.  

E para reconstituir estas paisagens, era preciso conhecer também a concretude das identidades 

regionais, primeiramente aceitas como formas de conscientização acerca das especificidades 

de uma dada porção da superfície terrestre. 

Diversos fatores atingem o modo como as pessoas se relacionam com os lugares. 

Nesse sentido, a autora nos faz percorrer os processos de industrialização e a urbanização, até 

chegarmos ao atual aprofundamento do processo de globalização a fim de ressaltar a 

influência das transições sociais e políticas na reconfiguração das regiões. Responsáveis pela 

passagem da “comunidade” à “sociedade”, tais marcos históricos, implicaram no 

desfazimento de antigos laços sociais e na intensificação do papel dos lugares. 

É preciso mencionar um nome de expressão na história da consolidação dos estudos 

regionais, foi Paul Vidal de La Blache (1845-1818), para quem “a síntese regional é o 

objetivo último da tarefa do geógrafo” Bourdieu (2002). Para ele, não obstante, interessava 

mais a observação e compreensão das singularidades dos lugares “ de procurar entender o 

único, mais do que indagar por um conceito que o defina.” Bem assim, que seus estudos 

regionais não influenciaram tanto quanto suas demais obras no desenvolvimento da 

Geografia. Como afirma Lencioni, o pensamento lablachiano enfatizava que “não é 

fundamental procurar os limites da região, mas concebê-la como uma espécie de auréola, 

cujos limites não são bem determinados Bourdieu (2002). 

Para ele, a região deve ser tomada, primeiramente, como evidências dadas na 

superfície terrestre; que estas evidências são perceptíveis nas paisagens, na realidade física e 

cultural, e por fim, que, cientes destas divisões imanentes, os homens as rotulam e “utilizam 

na criação de quadros administrativos”. 

A perspectiva lablachiana inaugura uma escola de estudos geográficos regionais que 

acaba conduzindo a recém fundada ciência a um novo dilema teórico, como aquele 

experimentado em seu início entre os aspectos físico e humano, que opunha, desta vez, a 

Geografia Regional à Geografia Regional. A tão perseguida unidade da ciência se vê 

novamente ameaçada, espalhando-se assim por outros países da Europa e chegando aos EUA, 
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ainda carregada desta visão dicotômica, mal resolvida, como conta a autora, fazendo ver que 

há ainda hoje inúmeras variações nos estudos da região, seus contornos conceituais e 

metodológicos. 

Com o alemão Carl Ritter (1770-1859) é que nascem os primeiros estudos regionais 

que fundariam a Geografia Regional, baseada em divisões de ordem natural e não mais 

administrativas e políticas, como se fazia até a publicação, em 1817, de sua obra Erdkunde, de 

21 volumes Bourdieu (2002). Ritter, ademais, adota o comparativismo como alicerce da 

ciência geográfica. 

No Brasil, o marco da Geografia é posto por um padre português, Manuel Aires de 

Casal, com a publicação de seu estudo Corografia Brazilica, em 1817, que estabelecia um 

tipo de regionalização, baseado nos cursos dos rios. Tratava-se mais propriamente de um 

compêndio de documentos e relatos de observação e viagens realizadas por outras pessoas e 

por este motivo, a regionalização proposta por Casal é considerada anacrônica. Seguem-se 

outras publicações feitas por brasileiros sem, contudo escapar dos moldes clássicos da 

Geografia que se limitava a descrições e arrolamentos de territórios. A ruptura com este 

modelo tradicional só viria com um “projeto de construção política e ideológica da nação 

brasileira” a fim de “realizar o projeto de unidade nacional” buscado pelo Império português.  

Alicerçado nesta visão, surge o Instituto Histórico e Geográfico, em 1838, “pautado pela 

íntima relação entre Geografia e História, na qual a relação Homem-Natureza forjava o 

escopo da ideologia de construção da nacionalidade.” Bourdieu (2002). 

A retomada histórica da institucionalização da Geografia, e da concomitante 

delineamento da noção de região, feita pela autora denota o peso da subjetividade imbricada 

nessa teorização, dimensão tão renegada pelas ciências, notadamente pela corrente positivista. 

Este dilema parece permear o aprofundamento do debate em torno da região ainda hoje, 

embora se reconheça com maior tranqüilidade a dimensão política aí contida.  

É o que relata Corrêa (2002) discorrendo sobre as diversas correntes de pensamento 

que embalaram o desenvolvimento da Geografia, chegando à chamada Geografia Crítica, 

calcada na dialética marxista e no materialismo histórico, que no Brasil angaria nomes como o 

de Milton Santos, por exemplo, e do próprio autor, cujas proposições seguem a mesma linha.  

Nesta esteira, passam a integrar o conceito de região aspectos tais como o modo de 

produção e a divisão territorial do trabalho, que incluem os desenvolvimentos tecnológicos 

dos meios de produção e as relações sociais aí envolvidas. O que logicamente incluí as novas 
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e mais rápidas articulações possibilitadas pelos meios de comunicação social, como também a 

ação do Estado sobre elas3.  

Corrêa desenvolve intrigante adaptação do pensamento trotskista para dimensionar a 

região como conceito neste cenário de globalização do século XXI. Apodera-se da chamada 

“lei do desenvolvimento desigual e combinado” Corrêa (2002) para definir região como: 

 
Uma entidade concreta, resultado de múltiplas determinações, ou seja, da 
efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um quadro territorial já 
previamente ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada, 
heranças culturais e materiais e determinada estrutura social e seus 
conflitos”. 

 

Corrêa tenta assim abarcar o jogo de forças, por si mesmo dialético presente no modo 

de produção capitalista – que, para ele, seria um elemento uniformizador da região – e as 

formas particulares de ação/reação presentes em determinados espaços territoriais. 

Nesta mesma perspectiva, assegura que no capitalismo o processo de 

desenvolvimento, quase sempre desigual, toda ação que visa reequilibrá-lo possui um 

inegável cunho ideológico. A regionalização atenderia, assim, a interesses dominantes em 

cada momento e local histórico, propondo o Estado, no mais das vezes, ações de controle e 

planejamento, acompanhadas de um discurso de recuperação e desenvolvimento. Para 

fortalecer sua opinião, o autor relembra famigerados casos brasileiros de criação das “regiões 

de planejamento”, como o da Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, 

da Sudam - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, extintos no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

Milton Santos, por sua vez, mergulha em especulações mais profundas acerca da 

organização do espaço e desenvolve, a partir da década de 1990, o conceito de meio técnico-

científico-informacional Marques de Melo (2003) que estaria na base de todo o tipo de arranjo 

espacial, incluindo a região. Santos inclui a ciência, a técnica e a informação entre os 

elementos conformadores do funcionamento e da utilização do espaço. Ao reconhecer o papel 

fundamental dos avanços tecnológicos nas formas de produção, que antes de mais nada, 

                                                
3 Esta nova perspectiva se conflita com o corpo teórico da corrente chamada Nova Geografia, cujo eixo central polarizava entre os conceitos 
de região natural e região geográfica.  A primeira consubstancia as diferenciações presentes em parcelas determinadas do espaço territorial 
segundo as similitudes que apresentam o clima, a vegetação, o relevo, a geologia, entre outros aspectos da natureza. Como afirma Corrêa 
(SODRÉ, 1999) “a região natural é um ecossistema onde seus elementos acham-se integrados e são interagentes.”  A região geográfica, 
diferentemente, abriga a ação humana sobre a natureza, e suas incorporações ao longo dos processos de maturação das regiões. Bem à 
sombra do pensamento lablachiano, esta noção de região é sinônimo de paisagem, combinação de diversidades, sob a ação humana, e por 
tanto, do transcurso temporal. Raciocínio que faz emergir a possibilidade de evolução, involução e até a morte de determinadas regiões, o 
que faria ainda mais urgente o trabalho analítico e descritivo dos geógrafos 
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determinam a divisão em regiões, o geógrafo, na verdade, está incluindo o processo de 

globalização na reconfiguração dos espaços. Assim, afirma: 

 
Os espaços assim requalificados atendem, sobretudo aos interesses dos 
atores hegemônicos da economia, da cultura e da política e são incorporados 
plenamente as nova correntes mundiais. O meio técnico-científico-
informacional é a cara geográfica da globalização. 

 

Distanciando-se das vertentes teóricas que ora decretam a morte dos lugares – e o 

surgimento do não-lugar (AUGÉ, 1994), ora crêem no “fim da história” (FUKUYAMA: 

1992), e, segundo Milton Santos, negam a idéia da região, ele reafirma a sua universalidade 

atual. Em tempos de globalização, tempo acelerado, de intercâmbios aprofundados, o que se 

assiste é a intensificação das diferenças, ao contrário do que afirmam aqueles que advogam a 

uniformização das diferenciações regionais. 

Mas como bem aponta Corrêa, “para qualquer fenômeno que necessariamente tenha 

uma expressão espacial é possível o estabelecimento de uma divisão regional”. Tanto assim 

que, no caminho oposto da Geografia Crítica, encontra-se a chamada Geografia Teorética, ou 

Quantitativa, ou ainda, Nova Geografia, sendo esta a perspectiva adotada pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como pela presente pesquisa. Segundo esta 

ótica, a região se perfaz das similitudes e diferencialidades entre os lugares definidos através 

de uma mensuração na qual se utilizam técnicas estatísticas descritivas. Este tipo de divisão 

regional tenta excluir ao máximo a possível subjetividade inerente ao pesquisador, pois se se 

trata de reconhecer regiões através de análises e agrupamentos estatísticos, nenhuma base 

empírica prévia lhes é atribuída. Como afirma o geógrafo, “São os propósitos de cada 

pesquisador que norteiam os critérios a serem selecionados para uma divisão regional” A 

região, pois, assim considerada pela Nova Geografia não se identifica com a definição 

lablachiana – regiões seriam auto-evidentes – mas sim o resultado de uma “criação intelectual 

balizada por propósitos especificados” (CORRÊA, 2003). 

O autor aponta quatro tipos de regiões: simples e complexas homogêneas ou 

funcionais. Tratam-se, na verdade, de dois enfoques não excludentes. Regiões simples seriam 

aquelas estabelecidas em conformidade com apenas uma variável, como por exemplo, regiões 

segundo as taxas de escolarização. Complexas são as regiões que consideram muitas 

variáveis, por vezes através da chamada análise fatorial, que as unifica, perfazendo, por 

exemplo, a divisão regional de um país inteiro em regiões econômicas. 
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Regiões homogêneas são “unidades agregadas de áreas, descritas pela invariabilidade 

de características analisadas”, ou seja, cujas estatísticas são estáticas no tempo e no espaço, 

como por exemplo, o clima. Regiões funcionais, por sua vez, referem-se às porções espaciais 

definidas segundo “o movimento de pessoas, mercadorias, informações, decisões e idéias 

sobre a superfície da terra”, como ilustram as regiões de tráfego hidroviário, de fluxos 

industriais, ou de influência das cidades. 

Vale ressaltar que para a Nova Geografia assim como não há a região como entidade 

concreta, mas construções idealizadas existem padrões ou classificações espaciais. Como 

declara o autor (CORRÊA, 2003), é: 

 
(...) a partir de uma referência teórica, como a das localidades centrais ou a 
do uso agrícola da terra, ou de um suposto problema, como o 
desenvolvimento regional, estuda-se um segmento da superfície da terra. Isto 
quer dizer que a área é vista como laboratório de estudos sistemáticos, 
realimentando os referenciais teóricos que estes formulam. 

 

Deve-se citar ainda a Geografia Cultural (CLAVAL:1992), ramificação mais recente 

da ciência geográfica, que reconhece o papel das representações, signos e da comunicação nas 

relações do homem com o meio ambiente e na conformação da organização espacial. A 

interferência do espaço na transmissão de cultura é absorvida pelos teóricos filiados a esta 

linha, aliás, vindos de diversas áreas das ciências, como Claval, Moles e Mauss. Ao lado 

destes, poder-se-ia apontar o Parés I Maicas da obra La Ideologia Regional de la Prensa 

Espanyola (1984) que inclui na caracterização das regiões, além dos fatores natural, 

geográfico, ecológico, o sociológico, racial/étnico, o cultural, bem como a comunicação social 

. O teórico, aliás, estabelece uma tipologia das regiões, obviamente embasado pela vivência 

espanhola, daí a prodigalidade de sua lista de 18 tipos, dos quais interessa destacar: a região e 

área metropolitana – determinada pela articulação entre as regiões núcleos e as regiões 

periféricas;  região cultural – delimitada pela força divisória de certas culturas 

(CLAVAL:1992). 

Importa frisar, não obstante, que após a apresentação de conceitos vários sobre a 

região, a opção do presente estudo pelo apoio em dados estatísticos sociodemográficos, 

supostamente despidos de subjetividade, não refuta a presença dos regionalismos, entendidos 

aqui, não apenas como resultado da ação político-ideológica do Estado na divisão regional, 

como também no sentido ampliado por Bourdieu (2002): o regionalismo, ou o nacionalismo 

traduzem práticas pela: 
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(...) conservação ou transformação das relações de forças simbólicas e das 
vantagens correlativas, tanto econômicas como simbólicas (...) das leis de 
formação dos preços materiais ou simbólicos ligados às manifestações 
simbólicas (objetivas ou intencionais) da identidade social. Nessa luta pelos 
critérios de avaliação legítima, os agentes empenham interesses poderosos, 
vitais por vezes, na medida em que é o valor da pessoa enquanto reduzida 
socialmente à sua identidade social que está em jogo.  

 

Como é sabido, a divisão regional atende à necessidade de planejamento em termos de 

investimento e desenvolvimento sobre o território nacional. É dizer que, invariavelmente as 

regiões se transformam em bases de apoio das classes dominantes, onde planta seus discursos 

regionalistas, ou nacionalistas, o que somente um estudo histórico poderia revelar. Não é este 

o intuito desta investigação, muito embora, ao confrontar a produção e circulação de revistas 

entre regiões culturalmente distantes, é possível que se vislumbre também a ação destas 

variáveis político-ideológicas. Na verdade, a própria divisão regional neste estudo proposta 

deve privilegiar a emergência de desigualdades históricas dentre as regiões administrativas do 

Brasil. A distância econômica e social, e não apenas a geográfica, se incumbe por vezes de 

criar regiões estigmatizadas pela falta de recursos – simbólicos e materiais – se comparadas 

com as regiões do ‘centro’, concentradoras de todas as benesses, inclusive do poder de 

dominação da ‘periferia’. 

A esse propósito, incorporam-se também os estudos do IPEA, IBGE, UNICAMP, 

2002, que estabelecem as Regiões de Influência das Cidades, segundo uma tipologia das 

hierarquias dos núcleos polarizadores nas estruturas urbanas. É dizer que as redes urbanas, 

enquanto construções socioeconômicas, são formadas não apenas por regiões territoriais, mas 

antes, pelas características das trocas, dos fluxos de pessoas, mercadorias e informações, que 

se dão em tempos distintos e segundo dinâmicas diferenciadas.  As estruturas, nesse sentido, 

que formam as redes urbanas expressam espaços integrados em razão dos seus potencias de 

produtividade, que se complementam, por vezes, e em outras, competem, polarizando 

localidades territoriais.  Estas estruturas, que não se configuram em regiões, nem dimensões 

territoriais, mas “expressam a coexistência de tempos diferenciados em um mesmo espaço 

territorial integrado” diferenciam-se de acordo com três características espaciais básicas: “a) o 

ritmo da urbanização; b) o nível de adensamento da rede de cidades; c) o grau de 

complementaridade entre os centros urbanos que a compõem.” Esse construto metodológico 

ainda enfatiza que as diferenciações destas estruturas também se baseiam nos níveis do 

desenvolvimento humano da população, na renda, na alfabetização e no acesso aos serviços 

urbanos básicos. Assim é que se construíram os contornos das três grandes estruturas urbanas 
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brasileiras, muito embora articuladas, marcadas pelas disparidades: o Centro-sul; o Nordeste e 

o Centro-norte, compostas, por sua vez, dos sistemas urbanos: 

 

a) Centro-sul (5): Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte; 
b) Nordeste (4): Salvador, recife, Fortaleza e Meio Norte; 
c) Centro-norte (3): Norte, Cuiabá, Brasília-Goiânia. 

 

A rede urbana nacional, aonde se situa o universo desta pesquisa, compreende, além 

destas estruturas, as áreas rurais que estão no entorno da polarização dos fluxos de pessoas, 

mercadorias e serviços, incluídos aí aqueles prestados pela mídia. A opção da presente 

pesquisa em excluir a produção editorial o eixo Rio - São Paulo, parte do Centro-sul, não 

implica em apagar a influência nacional e supranacional deste bloco, mas ao invés, assume 

seu poder de impulsionar as atividades sócio produtivas direcionadas ao desenvolvimento, à 

metropolização e crescimento dos demais centros urbanos com os quais está em conexão 

contínua. A extensão desse poder é reconhecida pelo IPEA, no estudo em questão, que aponta 

as ramificações do sistema urbano Rio - São Paulo além fronteiras estaduais, projetando-se a 

Campo Grande - MS, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais, onde também disputam 

polarização com Belo Horizonte. Assim também o Rio de Janeiro projeta sua influência na 

Zona da Mata Mineira e no sul do Espírito Santo, porém, “o Rio de Janeiro não conseguiu 

consolidar uma rede hierarquizada em sua área de influência, apresentando elevada 

macrocefalia urbana que restringe a propagação das inovações sobre o território por ele 

polarizado”. 

Segundo a pesquisa em tela, regiões de influência de cidades são “porções de espaço 

submetidas à influência de centros urbanos, cujos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações permitem a conformação de estruturas territoriais relativamente estáveis no 

decorrer do tempo”. A pesquisa detecta 33 regiões de influência de cidades, que são: 

a) região Norte (2): Manaus e Belém; 

b) região Nordeste (9): São Luís, Teresina, Fortaleza, João Pessoa, Campina Grande, 

Recife, Caruaru, Salvador, Feira de Santana; 

c) região Sudeste (12): Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlânida, Vitória, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Marília, São José do Rio Preto e 

Presidente Prudente; 

d) região Sul (8): Curitiba, Londrina, Maringá, Florianópolis, Porto Alegre, Santa 

Maria, Pelotas e Passo Fundo; 
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e) região Centro-oeste: Brasília e Goiânia. 

Estas regiões de influência, por sua vez, agrupadas segundo critérios de contigüidade 

espacial e dependência funcional, formam os chamados Sistemas urbano-regionais, definidos 

como: 
 

(...) sistemas territoriais organizados a partir de metrópoles (globais, 
nacionais ou regionais) e centros regionais, que possuem encadeamento 
funcional entre os diversos níveis de influência, seja recíproco, isto é, entre 
cidades do mesmo nível, seja hierárquico, dos níveis superiores de 
polarização para os inferiores. 
 

Identificaram-se doze sistemas desse tipo no Brasil, nomeados pelas cidades que o 

encabeçam, ou, nos casos em que esta cidade ainda está em processo de constituir-se, 

nomeados pelo território polarizado pelo sistema; assim tem-se: 
 

a) Cuiabá (1); área de influência de Cuiabá; 

b) B) Norte (2): Belém e Manaus; 

c)  meio Norte (2): São Luís e Teresina; 

d) Fortaleza (1): Fortaleza; 

e) Recife (4): Recife, João Pessoa, Campina Grande e Caruaru; 

f) Salvador (2): Slavador e Feira de Santana; 

g) Belo Horizonte (1): Belo Horizonte; 

h) Rio de Janeiro (3): Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Vitória; 

i) São Paulo (8): São Paulo, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Marília, São José do 

Rio Preto, Presidente Prudente e Uberlândia; 

j) Curitiba (4): Curitiba, Londrina, Maringá e Florianópolis; 

l) Porto Alegre (4): Porto alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo; 

m) Brasília-Goiânia (2): Brasília e Goiânia. 
 

Os níveis de hierarquização computados pelo IPEA podem ser visualizados na tabela, 

sendo considerados relativamente às estruturas urbanas em que estão encravados, ou seja, 

dentro de suas abrangências. Para o Centro-sul vejam-se alguns municípios e suas posições de 

hierarquia4, bem como a sua classificação em tipos de aglomeração urbana. 

 

 

                                                
4 Dada a extensão do estudo, nem todos os municípios estão a í transcritos, mas apenas os primeiros, por ordem de hierarquia, tabelados pela 

pesquisa. IPEA, IBGE, UNICAMP. Brasília: IPEA, 2001. 
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TABELA 01 

BRASIL - AGLOMERAÇÕES E CENTRO POR SISTEMA URBANO (1996) 
Estrutura Sistema/Aglomeração/Centro Hierarquia (a) 
CENTRO-SUL   
  São Paulo 6 
  Campinas 4 
  Santos 3 
  São José dos Campos 3 
  Campo Grande 3 
  Ribeirão Preto 3 
  Uberaba/Uberlândia 2 
  Bauru 2 
  Limeira/Rio Claro 1 
  Rio de Janeiro 6 
  Vitória  3 
  Juiz de Fora 2 
  Campos de Goytacazes 2 
  Volta Redonda/Barra Mansa 1 
  Belo Horizonte 5 
  Ipatinga/Cel. Fabriciano 1 
  Montes Claros 1 
  Gov. Valadares 1 
  Divinópolis 1 
  Curitiba 5 
  Florianópolis 3 
  Londrina 2 
  Joinville 2 
  Blumenau 2 
  Porto Alegre 5 
  Pelotas/Rio Grande 2 
  Santa Maria 1 
  Passo Fundo  1 
 

Fontes: IBGE (REGIC, 1993; Tipologia dos Municípios brasileiros 1991  
Notas: (a) Hierarquia; (6) Metrópole Global; (5) Metrópole nacional; (4) Metrópole regional; (3) Centro 
regional; (2) Centro Sub-regional 1, (1) Centro Su-regional 2. 
 

8.4 O Escopo analítico das geografias da mídia 

 
Estudos taxionômicos sobre a região constituem-se uma das preocupações que 

cimentam o trabalho de pesquisa da Cátedra Unesco/UMESP de Comunicação, como o 

próprio nome o diz, para o Desenvolvimento regional, fundada em 1996, na Universidade 

Metodista de São Paulo, sob os auspícios de José Marques de Melo. Seu acervo contém 

inúmeras dissertações e teses, comentadas a seguir as de maior pertinência para o presente 

estudo. 
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É de se ressaltar, nesse sentido, a retomada da trajetória teórica do conceito midiático 

de região, dirigida por Melo (2006) em Regionalização midiática: estudos sobre comunicação 

e desenvolvimento regional, no qual se vêem expostos os principais estudiosos da área, a 

começar por Daniel Lerner (1958) e seu clássico livro The Passing of Traditional Society, que 

advogava a modernização das nações através dos meios de comunicação,  e Wilbur Schramm, 

com Mass Media and National Development (1964), que lança teses desenvolvimentistas 

assemelhadas, sob encomenda da UNESCO; e ainda Lucien Pye (1967), em Comunicações e 

Desenvolvimento Político, que reúne o pensamento de Lerner, Schramm, Sola Pool, Shills e 

Passin. Assim, viriam a trazer as preocupações com a temática do desenvolvimento nas 

regiões e a comunicação para o centro dos debates da agência da ONU para a Educação, 

Ciência e Cultura. Com isto, consolida-se a visão de que o subdesenvolvimento dos espaços 

periféricos – que guardam traços comuns neste aspecto - deveria ser superado através de 

investimentos mais concretos, arregimentados por organismos multilaterais, como a ONU. 

Nasce a noção de regiões supranacionais subdesenvolvidas como: África, América Latina, 

Ásia, Europa Mediterrânea, Oceania e Oriente Médio.(MELO, 1972). É, aliás, em busca da 

superação das deficiências experimentadas por determinados países, no pós II Guerra 

Mundial, que as variáveis regionais imiscuem-se nas estratégias multilaterias de reconstrução 

social e econômica. 

Schramm (1967) funda uma nova visão das comunicações com base na Teoria dos 

Sistemas, deixando muito clara as ligações entre a propriedade, o uso objetivo e controle dos 

meios de comunicação, cujos reflexos mostram “o desenvolvimento político e a filosofia da 

sociedade”. Faz-nos perceber nitidamente as correlações entre desenvolvimento e estagnação 

a partir da dinâmica dos sistemas de comunicação, de modo que “a estrutura da comunicação 

social reflete a estrutura do desenvolvimento da sociedade”. Segundo sua teoria, também a 

“homogeneidade” de uma determinada cultura e a “geografia” de uma sociedade podem ser 

percebidas observando-se os padrões de redes de comunicação, seus fluxos de informação, 

como, onde e quem partilha delas. 

Foi observando que a história típica do desenvolvimento das comunicações em países 

onde ela está mais adiantada “é uma cadeia de interações na qual a educação, a indústria, a 

urbanização, a renda nacional, a participação política e os meios de comunicação em massa 

avançaram todos juntos, estimulando-se mutuamente” que estes estudiosos trouxeram para a 

UNESCO uma nova conceituação geográfica das mídias. 

E é nessa mesma trilha que tem caminhado a Cátedra Unesco/Umesp, produzindo 

pesquisas ancoradas numa perspectiva ampliada acerca das regiões midiáticas, em grande 
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parte levantada por Melo na obra citada. De acordo com o autor, com as categorias 

geopolíticas constatadas no fenômeno dos fluxos comunicacionais e da formação de redes 

midiáticas, pode-se distinguir: (1) as Regiões Supra-nacionais – nações com identidades 

comuns – e (2) Regiões infra-nacionais – divisões territoriais internas, segundo critérios 

político-administrativos. 

Melo retoma 3 sub-categorias para as Regiões Supra-nacionais – Mega, Multi e Meso 

regiões – e mais 5, para as regiões Infra-nacionai: (1) Macro-região; (2) Maxi-região; (3) 

Midi-região; (4) Mini-região e (5) Micro-região. 

São as (1) Macro-regiões que orientam a coleta de dados desta pesquisa, entendidas 

em conformidade com a divisão territorial político-administrativa do território brasileiro em 5 

regiões – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul – reunindo cada uma delas as unidades 

federativas estaduais. 

Fatores de ordem político-cultural, por sua vez, determinam recortes baseados em 

aspectos geralmente identitários, como é o caso das Regiões Baiana, Carioca e Gaúcha, ou, 

espaciais e econômicos, como por exemplo, a Região Amazonense, formando as (2) Maxi-

regiões. 

A (3) Midi-região também é focada na presente pesquisa, pois o “agrupamento 

formado por municípios ou trechos contíguos, dentro de uma mesma unidade federativa, ou 

adjacente, cuja integração foi determinada por fatores aleatórios ou conjunturais” Melo (2006) 

constituem, algumas vezes, o público-alvo das publicações analisadas. Exemplo clássico é a 

Região do Grande ABC.  

(4) Mini-regiões – como a Região Paulistana (Capital do Estado de São Paulo) - e (5) 

Micro-regiões – Região do Ibirapuera (bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo), do mesmo 

modo, embora formadas segundo demandas político-administrativas, acabam se tornando o 

target de algumas revistas, como o são as revistas de cidades e bairros. 

Nessa esteira, apontam-se algumas pesquisas norteadas pelo “conhecimento midiático 

regionalmente identificado” (Marques de Melo,2006). 

Os jornais regionais ganham atenção de vários pesquisadores. A imprensa regional 

urbana em São Paulo redefine os chamados jornais de bairro, ampliando a conceituação do 

regional (WASSAR, 1996) diante do cenário das megalópoles, como é São Paulo, através de 

metodologia comparativa e análise de conteúdo.  

Na mesma esteira, pode-se mencionar um estudo sobre a evolução do jornal 

Valeparaibano (PIMENTEL, 2000) que se atenta para as especificidades regionais da 

imprensa diária, através de estudo comparativo e análise conteudística.  
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No esforço de apreender o jornalismo regional há também a pesquisa exploratória do 

jornalismo impresso na região limítrofe entre Brasil, Paraguai e Argentina (OLIVEIRA: 

2005), destacando sua influência com a política em Foz do Iguaçu bem como seu 

envolvimento com a comunidade local. Por meio da análise de conteúdo, conclui pela 

preponderância das pautas sobre a fronteira, que ao mesmo tempo, compete com o jornalismo 

de opinião e colunismo social que ocupam a maior parte do cotidiano local retratado. 

Diário do Grande ABC: a construção de um jornal regional. (PETROLLI: 2000) 

descreve a trajetória do jornal, sua implementação, desenvolvimento e identidade regional, 

apoiando-se em análise da sociologia da imprensa e áreas afins como Antropologia, História, 

Economia e Política. O estudo recupera os reflexos do novo sindicalismo, sediado na Grande 

ABC, bem como o processo de desmetropolização como focos constantes do tratamento 

jornalístico do Diário, a costurarem sua identidade com a região. A tese de Petrolli dá 

seguimento à dissertação apresentada, em 1983, História da Imprensa no ABC Paulista, que 

inventaria a imprensa local. O Grande ABC é enquadrado no conceito de “região industrial 

suburbana”, cujo alto nível de desenvolvimento propicia a demanda, ao mesmo tempo em que 

auxilia na consolidação de uma empresa jornalística regional. O método é observacional e 

descritivo em certa medida, participativo – já que o autor foi profissional da empresa – e 

também com base em análise de conteúdo.  

Um Inventário dos Veículos Periféricos na Construção da Informação Local na 

região do Grande ABC (SOUZA,1999) traz um mapeamento  do jornalismo que não se 

enquadra na categoria do hegemônico, do alternativo nem do sindical, representando uma 

interface entre as duas, e levantamento de sua importância para a construção da informação 

local, criando para tanto, nova classificação. O estudo parte da constatação da existência 

expressiva de veículos impressos na região, cuja penetração e relevância atende às demandas 

do poder público local, embora desprezada pelo mercado publicitário pertinente. A 

classificação deste universo registrado por Souza empresta da informática a noção de 

periférico, “já que não significa à margem, mas integração, sem a qual não há 

desenvolvimento do equipamento principal” (SOUZA, 1999). 

A Trajetória do Jornal de Piracicaba: 1900-1997(QUEIROZ, 1998) resgata a história 

do jornal interiorano, sob as luzes da sociologia da imprensa e do método historiográfico. 

Com base na leitura crítica entrelaçada a práticas funcionalistas de pesquisa, Queiroz propõe 

metodologia afinada ao pensamento comunicacional latino-americano para a descrição e 

crítica do fenômeno de desenvolvimento tecnológico e político do jornal e sua inserção no 

contexto sócio-político e cultural da cidade no século XX. 
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Há também o estudo de jornais regionais em Araçatuba (MIHALIDIS: 2004) cujo 

enfoque detém-se no jornalismo público e na mídia impressa no noroeste paulista. A tese da 

seguimento à pesquisa iniciada pela autora no mestrado cujo tema centra-se na 

responsabilidade social da mídia no noroeste paulista. 

Rádio e televisão regionais também têm preocupado os jovens pesquisadores. O 

processo de regionalização do grupo de mídia Rede Amazônica de Rádio e Televisão 

(TAVEIRA: 1999) aborda a expansão do grupo na região Norte. A forte vinculação com a 

Amazônia conduz a rede a expandir-se pelos estados do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. 

A ancoragem na temática amazônica, não obstante, leva ao processo de internacionalização 

através de parcerias com a rede norte-americana CNN e a tevê alemã Deutsche Welle que 

recebem o sinal via satélite. Diante deste retrato, Taveira argumenta que a regionalização tem 

se mostrado uma tendência face ao cenário globalizado, onde a questão local, a comunidade e 

o mote das regiões revigoram-se, colocando o grupo amazonense em 7o lugar entre os maiores 

grupos familiares de mídia no Brasil. 

Um estudo sobre a regionalização do telejornalismo, A Tevê que te vê: Telejornalismo 

e Regionalização (SILVA:1997) perscruta a exploração do mercado regional pela Rede 

Globo, tendo como estudo de caso a afiliada da rede no Centro- oeste paulista, hoje, 

denominada TV TEM.  Abordando variáveis tais como crenças, normas sociais, concepções e 

intencionalidade das forças centralizadoras da região, a pesquisa delineia os modos de 

regionalização da informação seguindo a metodologia da análise de conteúdo categorial. 

Como resultados, o estudo conclui que a pulverização de notícias de impacto nacional atinge 

o conteúdo local/regional, desfigurando-o, já que os escassos horários concedidos pela cabeça 

de rede acabam por não refletir todas as especificidades regionais. Se junta a esta 

consideração à constatação de que o conceito de região experimentado pela afiliada, que é a 

primeira regional na história da Rede Globo, limita-se ao alcance eletrônico do sinal emitido 

pela estação. 

 

8.5 Geografias da mídia 

 

Novos esquemas explicativos cultivados no campo da Geografia da Mídia podem 

auxiliar na exploração e interpretação da produção revisteira em suas relações com o espaço. 

Revisando a literatura deste novo campo das ciências, Birgit Stöber (2006) nomeia vários 

pesquisadores ao redor do mundo para concluir que há uma mudança no foco das pesquisas, 
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desde sua emergência, por volta dos anos 1950, movendo-se dos modelos de difusão para a 

complexidade dos significados da mídia na construção dos espaços.  Se nos estudos iniciais, 

os geógrafos preocupavam-se com a organização social das instituições midiáticas, 

recentemente o foco tem se voltado os seus produtos e a relevância espacial dos seus 

conteúdos e fluxos. Metodologicamente, a interpretação de textos e imagens tem ganhado a 

preferência dos pesquisadores. Poucos, aliás, como pontua Stöber, são os geógrafos 

envolvidos com esta faceta da Geografia Humana, que chega com grande atraso ao centro de 

suas preocupações, principalmente nos países escandinavos e na Alemanha. Foi preciso, 

primeiramente, um retorno à questão cultural para que a Geografia Humana fosse conduzida a 

uma maior permeabilidade de seus limites disciplinares e tivesse um progresso metodológico 

decisivo, reconhece a pesquisadora. Aos poucos se foram abandonando métodos tradicionais 

de estudo focados na difusão espacial das instituições midiáticas e de seus produtos, como 

também a cobertura geográfica das reportagens jornalísticas. 

A teórica dinamarquesa assevera o caráter fragmentário deste campo de pesquisas, 

cujo marco inicial não pode ser estabelecido com clareza, porém, aponta alguns pesquisadores 

alemães como precursores dessa senda: Hartke (1952) e Schöller (1955), ambos estudando 

jornais, e o sueco Häegestrand (1965), modelos de difusão de inovações baseados nas 

tradições da geografia cultural. Este último estudou as relações do espaço-tempo na difusão 

de inovações sócias e tecnológicas através da sociedade, concluindo que a difusão é, por 

definição, uma função da comunicação, e não, como se pensava relacionada ao tamanho das 

cidades. 

Ainda relacionado ao tema da difusão, no início dos anos 1980, o geógrafo australiano 

Walmsley (1980) publica um artigo acerca da relevância da cobertura jornalística na formação 

da consciência acerca do espaço. Ele analisou 10 dias de um jornal, focando as informações 

espaciais contidas e conclui que a freqüência das notícias cuja localização era definida 

influencia positivamente na habilidade das audiências para o seu recall. Seu método 

quantitativo de mensuração dos nomes dos lugares, segundo ele, é o mais conveniente, já que 

fornece “tanto uma indicação da intensidade quanto da divulgação geográfica das reportagens 

jornalísticas” (FALKHEIMER & JANSON, 2006). 
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8.5.1 Zeitungsregionem 

 

Um novo olhar sobre o papel da mídia na conformação da consciência geográfica é 

trazido, em meados dos anos 1980, por Blotevogel (1984), em sua obra Newspaper Regions in 

the Federal Republic of Germany. Estudando o crescimento dos jornais regionais na 

Alemanha que se aproximava da reunificação, o pesquisador identifica sua mais marcante 

função: o desenvolvimento e manutenção de um “senso espacial de ‘estar junto’”, numa 

tradução possível para “räumliches Zusammengehörigkeitsgefühl”, ou, no original em inglês, 

“togethertness”. Blotevogel mapeou os diferentes tipos de jornais de acordo com as áreas de 

publicação e distribuição detectando uma fina rede de jornais regionais, por meio de técnicas 

estatísticas, focadas na distribuição geográfica, e sob o ponto de vista da Geografia Humana e 

Regional e não no conteúdo jornalístico.  Suas pesquisas, segundo Birgit, abriram uma ampla 

discussão acerca do papel da mídia regional na “(re)produção da identidade regional e da 

consciência espacial”, e, ao mesmo tempo, sugeria a possibilidade de que o retorno da 

identidade regional se devia à mídia de massa. 

 

8.5.2 Lugar e “Deslugar” 

 

Outro nome importante na consolidação da Geografia da Mídia é Edward Relph, com 

sua obra Place and Placelessness (1976), que ao contrário da linha de pesquisadores que o 

antecede, não foca nenhuma mídia específica ou suas implicações geográficas. O neologismo 

presente no título de seu estudo, placelessness, que pode ser entendido como “deslugar” é 

sintomático da nova percepção acerca do lugar, criada pela mídia de massa. Para ele, 

“deslugar é um enfraquecimento da identidade dos lugares ao ponto em que eles não só se 

parecem semelhantes, mas se sentem similares e oferecem as mesmas possibilidades insípidas 

para experiência” (apud BIRGIT, 2006)5. Relph se refere à substituição da experiência direta, 

ou em primeira mão, que o conhecimento a partir do contato com os lugares proporciona pela 

experiência midiática dos mesmos. A mídia, dirigida que é por um seleto grupo de “poucos 

expertos”, segundo o autor, “convenientemente provê identidades seletivas e simplificadas 

                                                
5 “Placelessness is a weakening of identity to the point where they not only look alike but feel alike and offer the same bland possibilities for 

experience”. (Relph, 1976). 



 

 

37 

 

para os lugares além do domínio da experiência imediata da audiência, e a partir daí tende a 

fabricar um pseudo-mundo de pseudo-lugares” 6. 

Relph argumenta que os significados sutis da experiência diária, suas atividades em 

movimento e sua diversidade são demasiado simplificados pela mídia, tornando o lugar uma 

mera abstração. Para ele, os lugares são fontes importantes da identidade individual e coletiva, 

e “podem ser centros profundos da existência humana nos quais as pessoas possuem laços 

emocionais e psicológicos profundos” (Relph, 1976 apud Stöber, 2006). Ao pasteurizar essas 

facetas dos lugares, a mídia torna-os cada vez mais monótonos, sem autenticidade, uma vez 

que são transformados em imagens padronizadas, em “modas e sabores estandartizados ao 

redor do mundo, numa geografia sem lugar, ‘um labirinto de similaridades infinitas’”. 

Estes estereótipos vazios e triviais têm uma influência crescente na experimentação os 

lugares, e segundo o autor, isto também se dá porque a mídia de massa tem permitido a 

intrusão dos interesses e valores nacionais na vida local, substituindo-os de forma a criar uma 

sociedade de massa. Embora o pesquisador não mencione nenhuma teoria midiática, segundo 

Birgit, pode-se ver que está afiliado à visão de uma audiência passiva, manipulável e 

narcotizada pela mídia. 

Na mesma linha, portanto de matizes funcionalistas, Hägerstrand (1986) analisando o 

impacto da mídia de massa na Suécia, constata um novo tipo de interação social, não baseada 

nos lugares, mas no anonimato, que substitui os contatos face-a-face. Para ele, foi a televisão 

que conduziu a esta forma de relacionamento indireto com os lugares, isolando as pessoas e 

erodindo os contatos baseados nos lugares. Para re-estabelecer a autenticidade das relações 

sociais, o autor sugere o fortalecimento dos fluxos internos de comunicação nas regiões, pois 

a radiodifusão tem “a responsabilidade de contribuir para a integração territorial” 

(Hägerstrand, 1986). 

Outros nomes importantes na consolidação da Geografia da Mídia, no entanto, 

advogam a impossibilidade do conhecimento dos lugares em primeira mão, dada às 

dimensões territoriais ou mesmo em razão de determinadas características de algumas 

aglomerações urbanas e rurais. Hommel e Blotevogel (2003), anteriormente citado, 

analisaram a criação da consciência regional nas reportagens jornalísticas e evidenciaram as 

suas suposições acerca da influência dos jornais nas imagens e valores da população nas 

regiões, tanto espacial como temporalmente. Sua metodologia longitudinal registrou durante 

trinta anos todas as referências ao nome do distrito de Ruhr, Alemanha, em dois jornais 

                                                
6 “(…) few experts conveniently provide simplified and selective identities for places beyond the realm of immediate experience of the 

audience, and hence tend to fabricate a pseudo-world of pseudo-places”. (Relph, 1976) 
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regionais diários, durante dois meses. Cientes da insuficiência da mera contagem de unidades 

de análise, conduziram também uma pesquisa qualitativa em 87 artigos buscando as 

representações do lugar, e depois, inquirindo um grupo de pessoas acerca de como elas 

recebiam essa “voz” do jornal, como também investigando como os editores focavam as 

características dos lugares - se positiva ou negativamente. Os resultados apontaram o 

crescimento do foco regional a partir de 1957 até 1987. De acordo com os pesquisadores, 

“esse crescimento mostra que os editores atuam cada vez mais como ‘produtores de imagens’ 

alinhados com as estratégias dos jornais para conquistar a adesão dos leitores através da de 

uma cobertura jornalística regional consciente” (STÖBER, 2006). 
 

8.6 A mídia como criadora de cultura local e regional 
 

O finlandês Anssi Paasi (1986) também estudou os jornais em relação ao tempo e 

partiu da assertiva de que “o jornal das províncias é o fator mais concreto e significante na 

apresentação face-a-face diária aos cidadãos comuns de sua própria região.” Paasi quantificou 

as referências regionais, estratificadas nas áreas: internacional, nacional, provincial e local, 

nos principais jornais regionais (Paasi, 1986, apud STÖBER, 2006) e depois comparou as 

especificidades regionais do lugar e das comunidades com outras regiões e habitantes. Dê 

suas conclusões surge a afirmação que os “jornais são criadores de realidade espacial e 

temporal específicas”, portanto, o pesquisador finlandês contraria os geógrafos Blotevogel, 

Hägerstrand e Relph, pois crê que a mídia produz e mantém imagens e valores espaciais. 

Segundo ele, “a função da mídia é um dos temas de maior importância na discussão relativa 

às culturas regionais e ao que modela e mantém a suas identidades” (apud Stöber, 2006). Sua 

obra The media as a creator of local and regional culture dialoga com os conceitos de Relph, 

embora discorde em alguns pontos, especialmente no que tange à idéia do desaparecimento 

das especificidades locais. Ao contrário, ele acredita que a diversidade cultural está 

aumentando, a despeito de a mídia de massa global também estar. E uma das maneiras que 

impulsionam esse crescimento é a criação mesma dos esteriótipos, que segundo Paassi 

“podem servir para desviar na direção contrária”, portanto, robustecendo as identidades 

regionais por via reversa.  Nesta pesquisa, o autor enfoca a construção ideológica e cultural de 

limites e territórios nas fronteiras russo-finlandesas. Seu trabalho preocupa-se com 

representações, signos e metáforas em textos históricos, autobiografias, histórias de vida, 

livros de geografia, símbolos, mapas, pinturas e fotografias.  A metodologia envolve análise 

de discurso e o papel da linguagem na construção de identidades regionais e nacionais, numa 

linha conhecida pelos geógrafos como “geografia narrativa” (apud Stöber, 2006). 
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8.6.1 A mídia regional e a consciência espacial 

 

Associando-se à vertente dos Estudos Culturais da Escola de Birmmingham, os 

britânicos Jacquelin Burguess e John Gold publicam, em 1985, Geografia, a mídia e a cultura 

popular, dando continuidade às idéias de Stuart Hall, David Morley. Burguess e Gold se 

associam também à semiótica de Rolando Barthes. Os pesquisadores crêem que na 

proficiência das teorias semióticas e lingüísticas para a análise dos textos jornalísticos, 

principalmente em razão de suas características visuais e ideológicas. Eles analisam 6 

principais jornais diários, procurando pelo tratamento dado às revoltas  ocorridas em 1981, 

nas cidades de Brixton, Liverpool, Manchester e Londres. Dos resultados surge a evidência de 

que “a mídia desempenha um importante papel na produção e interpretação dos significados 

da realidade social. Os meios de comunicação de massa têm a capacidade de formatar as 

concepções sobre o ambiente físico, social, econômico e político” (Burgess:1985). Nos seus 

estudos seguintes, entretanto, a pesquisadora apoiando-se em pressupostos teóricos cada vez 

mais distantes do campo científico da Geografia, é acusada por seus colegas, de ter se retirado 

dele, não mais estudando a mídia como uma geógrafa.  

 

8.7 Geografias visuais 

 

Gillian Rose (1996; 2001) propõe novas metodologias para o estudo da mídia de 

massa, assumindo a condição inextrincável, segundo a mesma, da visualidade das 

representações do lugar, das paisagens e do espaço, que permeiam o modo de produção 

midiática de sentidos. Sua ênfase recai na análise semiótica, anteriormente redescoberta por 

Burgess e Wood, atentando-se igualmente para as três dimensões intrinsecamente envolvidas 

nesse processo: a produção de conteúdo, os produtos midiáticos e as audiências. Em sua 

primeira publicação, Teaching Visualised Geography: Toward a Methodology for the 

interpretantion of Visual Materials, a partir da análise da produção fotografia de Robert 

Doisneau, discute as circunstâncias da produção das imagens e suas diferentes interpretações 

a partir dos receptores desse processo comunicacional.  Seu trabalho também se aproxima dos 

Estudos Culturais, apropriando-se de técnicas etnográficas para a pesquisa do retorno da 

audiência. A autora entende que os receptores das imagens podem, e realmente “re-

trabalham” os sentidos produzidos pelo autor das imagens. 
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Em seu segundo livro, Visual Methodologies (2001), discute as vantagens e 

desvantagens de vários métodos e modalidades de interpretação de materiais visuais, com 

base na importância do visual na sociedade ocidental contemporânea. Nesta obra o autor 

dedica capítulo específico ao tratamento do relevante papel da mídia nos projetos de 

construção regional, particularmente relativa à região sueco-dinamarquesa de Oresund. 

Stöber, conclui sua revisão bibliográfica, declarando que toda esta trajetória a caminho 

da interdisciplinaridade, ampliou o foco de discussões dos geógrafos, que apesar de seu 

caráter atualmente fragmentário, mostra qualidades inerentes a esse campo científico, 

principalmente, ao caráter interdisciplinar que lhe é inerente. Se é sua “fraqueza ou sua 

chance particular de enriquecimento” só o futuro da pesquisa poderá provar.  

 

8.8 A mídia como um espaço – tempo específico  

 

A especialista em Geografia e Economia Política da Mídia, Inka Salovaara-Moring, 

analisando as metáforas recorrentes nos estudos da Geografia da Mídia, reconhece que o 

campo desta ciência está teoricamente subdesenvolvido. Segundo a autora, o espaço deve ser 

entendido não apenas como um envolvimento físico, mas, “uma construção social que 

formata imagens, hierarquias e representações da vida diária (Salovaara-Moring, 2006)”7.  

Desenvolvendo esse argumento, ela afirma: 

Representações do espaço, tais como lugares, regiões, paisagens e nações 
são partes do imaginário global e local que as audiências midiáticas 
consomem diariamente. Nesse sentido, a aproximação espacial/regional à 
mídia rejeita a perspectiva universalística que olha a sociedade como um 
todo, como um sistema. Ao invés, a sociedade é formada em espaços-tempos 
específicos em específicos (mercados) lugares discursivamente mantidos e 
comunidades interpretativas8.    
 

Nesse aspecto, Salovaara-Morning remete aos esquemas explicativos da sociologia do 

conhecimento de Luckmann e Berger (2002), cuja obra A Construção Social da Realidade 

perscruta as origens dos universos simbólicos em termos bastante próximos do pensamento 

desenvolvido pela escola sueca do Nordicom. 

 

                                                
7 “Spatial context is thus both a physical surrounding and a social construction that shapes the images, hierarchies and representations of 

everyday life.” SALOVAARA-MORING, Inka. “Fortress Europe”. Ideological Methapors of Media Geographies. In: FALKHEIMER, 
Jesper, JANSSON, André (eds.)  Geographies of Communication.The Spatial Turn in media Studies. Göteborg, Sweden: Nordicom, 2006. 

8 “Representations of space, such as places, regions, landscapes and nations, are parts of local and global imageries that the media audiences 
consume daily. In this sense, the spatial/regional approach to media rejects a universalistic perspective of looking at society as a whole, as 
one system. Instead, society is formed in specific time-spaces in specific discursively maintained (market) places and interpretative 
communities.” SALOVAARA-MORING, Inka. “Fortress Europe”. Ideological Methapors of Media Geographies. In: FALKHEIMER, 
Jesper, JANSSON, André (eds.)  Geographies of Communication.The Spatial Turn in media Studies. Göteborg, Sweden: Nordicom, 2006. 
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8.9 Aproximações teóricas ao jornalismo 

 
Para aproximar-se do jornalismo produzido além do pólo centralizador conformado 

entre Rio de Janeiro e São Paulo, parte-se de pressupostos teóricos fincados na perspectiva 

estruturalista, segundo o pensamento de Pierre Bourdieu (1997). Dar-se-á, a seu modo, ênfase 

analítica aos fatores estruturais do contexto da produção midiática (como cultura e poder 

regionais), organizacionais (como rotinas de trabalho), ênfase esta que coincide com aquilo 

que o sociólogo francês denomina relações de força do campo jornalístico (BOURDIEU: 

1997). 

Lançando a idéia de campos sociais estruturados, neles inclusos tanto os campos 

jornalístico como o político, Bourdieu oferece uma leitura sobre a complexidade da produção 

jornalística e suas influências nas demais estruturas sociais. Para ele o ‘mundo do jornalismo’ 

é um microcosmo, com leis internas próprias, atuante entre outros campos,  e uma vez 

compreendidos os mecanismos estruturais de um determinado campo social - com ele afirma-

se também aqui - que se pode (re)orientar racionalmente a ação. Reveja-se a definição dada 

por Bourdieu (1997) ao termo campo social estruturado: 
 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 
dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 
desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um 
campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Cada 
um, no interior desse universo, desempenha em sua concorrência com os 
outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 
conseqüência, suas estratégias.  

 

As relações de força objetiva no campo jornalístico abarcam estratégias competitivas 

entre os diversos órgãos da Imprensa – entendidas com empreendimentos econômicos – em 

busca das chamadas fatias de mercado, entre consumidores e anunciantes, e, no interior destas 

empresas, estratégias específicas do tipo “furo” de reportagem, denúncias ou investigações 

inéditas, entrevistas, imagens ou retransmissões exclusivas, aquisição de jornalistas de 

“grife”, e assim por diante. Todos os procedimentos profissionais na manufatura da 

informação e da opinião são, de certa forma, filtros da mensagem jornalística, como aponta 

Marques de Melo (2003), nomeadamente, a linha editorial, a pauta, a organização e a 

capacidade da cobertura, as próprias técnicas de intitulação e a morfologia da paginação, que 

concorrem para a escolha e hierarquização da notícia. 

Além destas relações de ordem econômica há as de ordem simbólica que se resumem 

bem pelo conceito de gatekeeping, ou o controlador do fluxo da informação, (LEWIN, K.: 
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1947 apud WOLF, 1995, apud MATTELART, 1999), cunhado por Kurt Lewin, e segundo 

ponto de apoio teórico da abordagem feita pelo presente estudo. 

Aliás, a teoria do campo jornalístico de Bourdieu evoca muitas das variáveis usadas 

nas hipóteses do Gatekeeping e Newsmaking (DONOHUE, TICHENOR, OLIEN:1972 apud 

WOLF: 1995) que se podem sintetizar como sendo os estudos voltados às influências da 

organização do trabalho, a lógica do processo da construção das notícias nos veículos de 

comunicação de massa.  

A noção mais abrangente sobre os mecanismos dos meios de comunicação de massa 

no exercício do controle sobre os fluxos informacionais considera as dinâmicas de grupos 

sociais e leva a uma série de pesquisas que de modo sistemático e preciso, à moda americana, 

que declinem quais sejam os pontos cardeais a nortear a decisão sobre “o que pode passar”, o 

que é notícia, ou não. Catalogam-se também os modos de atuação dos gatekeepers – 

indivíduos ou grupos: seleção, formatação, codificação, programação, difusão ou exclusão de 

toda a mensagem ou de parte dela. A este respeito, são escassos os estudos no Brasil, como 

aponta Ruótolo (1987) em pesquisa realizada em três países latino-americanos, Brasil, 

Colômbia e Costa Rica. Constata-se que nestes países há um condicionante em particular, o 

rígido controle legal dos sistemas de comunicação, que não podem ser menosprezados numa 

análise que se queira eficazes quanto ao papel dos ‘controladores da informação’. Ruótolo 

refere-se à pesada legislação das comunicações, inclusive a permanência da regulamentação 

para o exercício da profissão de jornalista em grande parte da América Latina9. Paralelamente 

a esta condicionante figuram os elevados status e expectativas sociais atribuídas à profissão, o 

que contribui na criação de um dilema que polariza a independência jornalística. A pesquisa 

demonstra que decorre daí uma segunda fonte de controle da informação, já que ao terem 

como obrigação de ofício a submissão aos grupos de mídia os jornalistas estariam atuando 

como porta-vozes das elites proprietárias, ou a elas vinculadas Ruótolo (1987). 

O acréscimo trazido por estas pesquisas, ao esclarecimento do presente estudo, está no 

fato de que é a manutenção da linha editorial – bem definida por Marques de Melo (2003) 

como “o controle negociado” da opinião - e de seus aspectos burocráticos e trabalhistas, com 

relação aos profissionais da empresa jornalística, o ponto de maior irradiação nas resoluções 

do gatekeepers. Ou seja, pode-se avaliar o quanto influenciam na decisão do selecionador os 

interesses do público, a que ele supostamente deveria servir, ou os interesses inerentes à 
                                                
9 Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras,Panamá, Peru e Venezuela. No Brasil, após  indas e 

vindas aos Tribunais, a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista – instituída pelo Decreto – está perto do fim, após 
julgamento definitivo na 2a. instância, em 2003 da tutela antecipada, de 2001, que  sentenciou sua inaplicabilidade. A desregulamentação 
não é aceita pelas entidades de classe, como Fenaj – Federação Nacional do Jornalistas e sindicatos profissionais, cujas ações recursais 
garantem que a polêmica não termina tão brevemente. 
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direção interna da empresa jornalística. A partir destas pesquisas, elabora-se o conceito de 

“grupos de referência” com fontes de orientação e construção de valores, segundo as quais o 

jornalista pauta sua própria atuação. Portanto, estando o jornalista revestido de sua função de 

selecionador, eis a lista de critérios, apontado pelo clássico estudo de Warren Breed (apud 

WOLF, 1995) que deve seguir, em ordem decrescente de relevância: 

 
(...) a. a autoridade institucional e as sanções; b. os sentimentos de dever e 
estima para com os superiores; c. as aspirações à mobilidade profissional; d. 
a ausência de fidelidades de grupo contrapostas; e. o caráter agradável do 
trabalho; f. o fato de a notícia Ter se transformado em valor.  

 

Todas estas relações internas dos jornalistas, consideradas a organização burocrática a 

que pertencem, são tomadas por Bourdieu como determinantes da perda de autonomia da 

mídia e sua conseqüente subordinação aos ditames do mercado. Refazendo a história social da 

televisão, o sociólogo descreve a formação do domínio técnico-financeiro desta mídia sobre 

as outras, que redundará no seu domínio simbólico e conseqüentemente, na imposição da 

agenda de assuntos a serem abordados por todos os veículos de comunicação. A teoria de 

Bourdieu coincide com os estudos do gatekeeping ao detectar o conjunto de crenças e 

pressupostos partilhados que estão na base do universo jornalístico. Para ele, implicam 

Marques de Melo (2003): 
 

(...) uma noção como ‘passa- bem- na- televisão’, está no princípio da 
seleção que os jornalistas operam na realidade social, e também no conjunto 
das produções simbólicas. Não há discurso (análise científica, manifesto 
político, etc.) nem ação (manifestação, greve, etc.) que, para ter acesso ao 
debate público, não deva submeter-se a essa prova de seleção jornalística, 
isto é, a essa formidável censura que os jornalistas exercem, sem sequer 
saber disso, ao reter apenas o que é capaz de lhes interessar, de ‘prender sua 
atenção’, isto é, de entrar em suas categorias, em sua grade, e ao relegar à 
insignificância ou à indiferença expressões simbólicas que mereciam atingir 
o conjunto dos cidadãos.  

 

Esta inconsciência a respeito da ação do selecionador a que Bourdieu refere-se como 

‘efeitos da estrutura invisível’ também faz parte dos estudos do gatekeeping e é tratada como 

“distorção involuntária” (GOLDING, ELLIOT: 1979, apud WOLF, 1995), decorrente das 

rotinas da profissão. Segue, na verdade, uma tendência presente em outros ramos da 

sociologia dos emissores que reconhece pressões e influências exógenas ao jornalismo tanto 

quanto pressões internas, surgidas do próprio profissionalismo, ambas como causadoras de 

restrições à sua prática. Este acolhimento teórico representa importante passo na construção 

da ética da informação e das teorias da responsabilidade social da mídia.  
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Bourdieu (1997) professa a crença de que estes mecanismos, sujeitos que estão à 

lógica comercial, é que geram “as faltas de moral” e que, sua superação passaria 

necessariamente por uma constituição coletiva a este respeito. 

O problema surgiria, segundo ele, nas relações que o campo jornalístico mantém com 

os demais campos sociais: cultural, jurídico, científico, intelectual. Sua influência maléfica, e 

o que é crucial em seu pensamento, estão em que “despolitiza os campos sociais”, à medida 

que os torna interdependentes, impondo-lhes a sua visão de mundo, ao deixar-lhes “intactas as 

estruturas mentais”. Para Bourdieu isto se dá devido ao monopólio real que o campo 

jornalístico detém sobre os “instrumentos de produção e de difusão em grande escala da 

informação, e, através destes instrumentos, sobre o acesso ‘espaço público’, isto é, à grande 

difusão” Bourdieu (1997). 

Perspectiva oposta à de Bourdieu encontra-se traçada em especulações acerca do 

jornalismo regional em Portugal (CORREIA, 2005) quando prospecta certas características do 

campo jornalístico em seu exercício de produção simbólica. A conectividade mais íntima 

desta junto às elites locais e seus centros de poder poderia, segundo o autor, indica uma 

superação dos ditames da massificação da mídia em larga escala. Mesmo assumindo a 

permanência de mecanismos pré-industriais na comunicação social regional, Correia vê com 

otimismo a reinvenção do espaço público nas regiões. 

A percepção do mercado, não obstante, parece relegar à teoria da permanência dos 

gatekeepers um papel bem menos importante, segundo afirma Roberto Civita, presidente e 

editor do Grupo Abril, o maior editor de revistas da América Latina, para quem: 
 

Estamos passando rapidamente de uma era em que relativamente poucos – 
os responsáveis pela mídia tradicional integrada por jornais, revistas, rádio e 
televisão – eram os gatekeepers da informação para um planeta em que 
todos podem se comunicar com todos, instantaneamente e virtualmente, sem 
intermediários (CIVITA, 2006). 
 

Civita avalia o cenário da convergência midiática, pontuando a crescente possibilidade 

de participação dos cidadãos na produção de informações, tendência que tem sido 

acompanhada pelo marketing e pela publicidade, que alavancam o negócio das revistas e, por 

sua vez, atraem os veículos de comunicação ao seu encalço. A proeminência das homepages 

pessoais, dos blogs, das comunidades virtuais, do jornalismo colaborativo e outras formas de 

comunicação e interação virtual, a seu ver, teriam redimensionado o protagonismo dos 

jornalistas, já que hoje, todos podem exercer o seu papel.  

 

 



 

 

45 

 

9. Perspectiva metodológica 

 

9.1 Os métodos 

 

Propõe-se o método quali-quantitativo de pesquisa, que procura a partir dos dados 

coletados, construir uma teoria acerca do fenômeno de processamento da identidade 

geocultural feito pelas revistas regionais. Ancorando-se na Teoria Fundamentada – Grounded 

theory – (Glaser & Strauss: 1967), buscam-se as propriedades e dimensões encontradas nas 

revistas objeto de pesquisa que, uma vez codificados em categorias, permitem inferir 

conceitos mais precisos no que toca ao seu caráter regional e à maneira como a identidade das 

regiões é por elas mediada. Eis por que se assumiu no início a suspensão temporária de uma 

tipologia que, do contrário, engessaria as descobertas feitas ao longo da investigação. 

O termo propriedades é aqui tomado no sentido proposto por Corbin e Strauss (2006): 

“características de uma categoria, a delineação do que define e dá significado a essa 

categoria”, esta, por sua vez, tomada como “conceitos, derivados de dados, que representam o 

fenômeno (p.114)”. Por dimensão os teóricos entendem “âmbito ao longo do qual as 

propriedades gerais de uma categoria variam, dando especificação à categoria e variação à 

teoria”. 

A indústria revisteira nacional, termo que se tem repetido ao longo da pesquisa, não 

pode ser tomada como um todo, cujas partes seriam constituídas por indústrias regionais 

menores e, ao que parece, assim pode soar a alguns. Se assim se fizesse, ainda que, de início, 

a metodologia proposta possa indicá-lo, toda a diversidade sociocultural imanente estaria 

sendo desconsiderada, quando, na realidade, é isto que se quer realçar. Ou seja, as condições 

de produção – notadamente, as geoeconômicas e culturais, interferem na forma com que a 

temática regional é abordada pelo meio revista, com reflexos taxonômicos em sua prática 

mercadológica e, o mais grave, em seu poder de configuração da identidade regional. Nesta 

declaração está contida a primeira – e mais ampla – categoria perscrutada pela investigação: a 

mediação das revistas na representação social dos lugares; a primeira de suas dimensões: os 

contextos geográfico, econômico e cultural; e uma de suas propriedades: a estrutura de 

produção das revistas. 

Daí a adoção dos princípios da Teoria Fundamentada que sustentam o 

desenvolvimento desta investigação: trata-se de fazer uma amostragem teórica, de tipo 

discriminatório, com codificação seletiva. Antes de detalhar tais procedimentos, resume-se a 

essência da Grounded Theory, um tipo de pesquisa qualitativa, ainda nova no cenário 
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acadêmico brasileiro, que quer dizer: “(...) teoria que foi derivada de dados, sistematicamente 

reunidos e analisados por meio de processo de pesquisa. Neste método, coleta de dados, 

análise e eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si (CORBIN, STRAUSS: 2006)”. 

O mérito desta metodologia está na possibilidade de criar esquemas explicativos para os 

fenômenos que retrata e, nas palavras dos autores, “em sua capacidade de comunicar-se 

especificamente com as populações das quais ela foi derivada e aplicar-se a elas”(p.253). 

Assim, enquanto nas amostragens tradicionais elaboradas nos estudos quantitativos, que 

exigem seleções representativas das populações focadas a fim de proporcionar uma 

generalização confiável dos resultados, nas amostragens dos estudos de construção de teoria 

a: 

 
“preocupação é com a representatividade dos conceitos e com a forma como 
os conceitos variam dimensionalmente. Buscamos casos nos quais um 
conceito possa estar presente ou ausente e perguntamos por quê. Por que ele 
está ali? Por que não está lá? Que formato ele assume? Como estamos 
procurando fatos e incidentes que sejam indicativos de fenômenos e não 
estamos procurando pessoas ou locais em si, cada observação, entrevista ou 
documento pode se referir a exemplos múltiplos desses fatos.(CORBIN, 
STRAUSS: 2006)”  

 

Os autores propõem investigações mais criativas, no sentido de proporcionar aos 

pesquisadores a possibilidade de construir teorias a partir dos dados coletados, desta forma 

subvertendo o modus operandi comumente perseguido no campo das ciências humanas. 

Propugna-se pelo trabalho com conceitos emergentes, inversamente do habitual procedimento 

de testar conceitos pré-existentes, em outras palavras, deve-se conceitualizar a posteriori. 

Neste passo, Glaser e Strauss desritualizam a ordem tradicional do conhecimento científico, 

recomendando a flexibilidade, a sensibilidade, o ir-e-vir sistemático e contínuo ao rastrear 

fenômenos desconhecidos. A preocupação central dos autores não está no potencial 

generalizador geralmente atribuível às pesquisas qualitativas, mas em sua força explanatória e 

preventiva. 

Assim, a revisão bibliográfica, por exemplo, que habitualmente antecede o trabalho de 

campo, não precisa necessariamente sê-lo, podendo incidir em outras etapas investigatórias. 

Para eles, a assunção prévia de perspectivas teóricas e seus conceitos podem restringir as 

práticas e as descobertas por vir. E na mesma linha de pensamento, podem cegar o 

pesquisador, inviabilizando a clarificação de pontos obscuros que, por vezes, podem residir 

justamente na incorporação das ambigüidades existentes no organismo social. 
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Não se desprezou, contudo, o arcabouço teórico existente, demonstrado pela amplitude 

da revisão bibliográfica. Pelo contrário, coteja-se a força da realidade contida nos elementos 

pinçados pela pesquisa com os conceitos anteriormente levantados a fim de estimular as 

comparações. Segundo os criadores desta metodologia, os dados devem ser ‘ouvidos’ pelo 

pesquisador e não, como comumente acontece, forçados a encaixar-se em quadros teóricos 

anteriormente escolhidos para a mirada dos fenômenos. Assim, afirmam Corbin e Strauss 

(2006). 

 
(...) Como a emergência é à base de nossa técnica para construção de teoria, 
um pesquisador não pode iniciar uma investigação com uma lista de 
conceitos preconcebidos, uma estrutura teórica orientadora ou um projeto 
bem elaborado. Conceitos e projetos devem ter permissão para emergir dos 
dados. 
 

É pertinente esta lógica, ainda mais no campo da midiologia, terreno superficialmente 

explorado pelos estudiosos nativos, particularmente no que tange ao meio revista, como 

demonstrado na mencionada varredura por antecedentes. E eis aí uma das razões de sua 

importância, bem como de sua inserção no espaldar da pesquisa, não fosse também pela 

intenção de esclarecer a necessidade de conduzir uma observação a posteriori. Nas palavras 

de Corbin e Strauss (2006) “nessa metodologia, coleta e análise de dados ocorrem em 

seqüências alternativas. (...) É a análise que conduz a coleta de dados.” Nada impede, porém, 

que pesquisadores qualitativos desta corrente metodológica levem em conta dados já 

consolidados – inclusive quantitativos, pois a construção de uma nova teoria é um processo 

cumulativo, resultante de fluxo contínuo de descobertas, ajustes e refinamentos. É o que 

denominam os autores teoria evolutiva (p.17-29). 

Nessa esteira, duas questões essenciais – qual o caráter destas revistas e aonde estão 

elas – impuseram-se de partida para a proposição teórica da amostragem e para não correr o 

risco de, ao respondê-las, antecipar conclusões de ordem conceitual, estabeleceu-se:  

abordagem de alguns títulos, classificados como de interesse geral e atualidades, de todas as 

cinco macro-regiões nacionais, excluindo do Sudeste a midi-região formada pelas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo. Embora pareça óbvia, reitera-se que tal exclusão se justifica pela 

incrustação da indústria revisteira neste eixo. As duas cidades são, aliás, metrópoles globais, 

de acordo com os Estudos Regionais do IPEA 2001, enquanto que o presente estudo privilegia 

os espaços territoriais nacionais e regionais, conforme se vê no universo pesquisado abaixo. 

Vale mencionar que, segundo o IPEA, são metrópoles nacionais: Salvador, Belo Horizonte, 

Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre; e são metrópoles regionais: Manaus, 
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Belém, Goiânia e Campinas-SP. Os centros regionais não metropolitanos aqui considerados 

são: João Pessoa-PB, Campo Grande-MS, Vitória-ES, e Porto Velho-RO. 

Contudo, pontuam-se as microrregiões mais expressivas do Sudeste, sede da 

proliferação de revistas, num estudo prospectivo que auxilia na recomposição contextual do 

mercado de revistas brasileiro. A opção se justifica porque é fato que interior e litoral 

paulistas possuem o 3o. maior PIB entre os estados brasileiros – 15,4% é sua participação no 

PIB total, contra 15,6% da região metropolitana de São Paulo, sendo maior que a soma do 

PIB dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Não se 

pode ignorar também a proeminência de um dos maiores pólos editoriais do País, sediado na 

cidade de Bauru – A Editora Alto Astral – responsável por 14% do share do mercado editorial 

brasileiro, hoje produzindo cerca de 50 títulos, com distribuição nacional. Nenhuns destes 

produtos, entretanto, pertencem à categoria de revistas de interesse geral, o que explica, 

inicialmente, sua exclusão da pesquisa. 

A escolha destes locais representa, segundo a Teoria Fundamentada, o 

estabelecimento das dimensões ou âmbitos dentro dos quais variam as propriedades da 

categoria observada. 

 

Explicitadas estas escolhas, tem-se ilustrado o conceito de 
amostragem teórica, segundo Corbin e Strauss (2006): 
Amostragem teórica: coleta de dados conduzida por conceitos derivados da 
teoria evolutiva e baseada no conceito de ‘fazer comparações’, cujo objetivo 
é procurar locais, pessoas ou fatos que maximizem oportunidades de 
descobrir variações entre conceitos e de tornar densas categorias em termos 
de suas propriedades e de suas dimensões. 

 

9.2 Universo de Pesquisa 

 

Em função do problema de pesquisa - como as revistas regionais processam a 

identidade geocultural das regiões? Para que e com que conseqüências? - estabeleceu-se que o 

universo pesquisado constitui-se de todas as revistas produzidas fora do eixo Rio-São Paulo. 

Porém, dada à impossibilidade operacional do levantamento de toda a produção editorial 

(Capítulo II), catalogou-se 334 títulos e destes, selecionaram-se, num primeiro estágio, todos 

os títulos de interesse geral/atualidades/cultura. Dentre eles, escolheram-se os títulos com 

periodicidade mensal. Num segundo estágio de seleção para a amostragem, definiu-se o ano 

de 2007, já que o ano anterior mostrou-se atípico, uma vez que coincidiu com o período 

eleitoral no país. 
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Uma combinação de métodos de pesquisa foi escolhida e inclui estudo de casos 

múltiplos, através de análise conteudística, de um título de revista de cada uma das cinco 

regiões brasileiras, segundo critérios de conveniência, a seguir descritos, atendendo assim, aos 

parâmetros estabelecidos para as amostragens teóricas (CORBIN; STRAUSS: 2006). Foram 

escolhidas as revistas cuja: 

 

• existência conta com ao menos um ano;  

• com porcentagem expressiva de circulação paga; 

• periodicidade mensal e regular;  

• classificadas mercadologicamente como de interesse geral/atualidades/cultura; 

• e dentre estas, as que possuem alcance de distribuição geográfica mais 

abrangente. 

• Um título dentre os mais antigos existentes na região. 

 

Como o eixo analítico ora proposto para exame dos casos compõe-se dos variáveis 

desenvolvimentos e identidade regional, tomou-se por bem selecionar, dentre os diversos 

tipos de revistas de consumo, aquelas classificadas pela própria indústria como de interesse 

geral, atualidades e cultura10. Escolha que se justifica, primeiramente, em razão de tratar-se do 

tipo que atinge um público cuja diversidade é maior, segundo resultados do estudo piloto, e 

em alguns casos, do maior número de títulos existente; e em razão da diversidade temática 

que abriga. As revistas de interesse geral, por sua própria natureza, não exigem um alto grau 

de qualificação do público, são as menos segmentadas, e mais características da indústria 

midiática em fase de desenvolvimento. 

Quanto ao tempo de existência dos títulos, optou-se por seguir os critérios exigidos 

pelo IVC e ANER – mínimo de um ano para que possam afiliar-se; escolheu-se, porém, para 

os dois títulos da amostra um mais antigo e outro mais recente, a fim de conferir maior 

equilíbrio à análise. 

A este respeito, importa salientar uma possível desvantagem, já que é ambígua a 

categorização mercadológica dos tipos de revistas, correndo-se assim o risco de deixar de fora 

alguns títulos. Outros, deliberadamente excluídos em decorrência de sua especialização – e 

                                                
10 Esta junção pode ser observada na classificação feita pelo IVC ( vide capítulo I – Tipologia das revistas). 



 

 

50 

 

mesmo em se tratando de títulos de interesse geral, porém, distribuída de forma gratuita ou 

dirigida, não se sustentando da venda avulsa - são, contudo, mencionados, apresentando-se 

uma descrição de suas características, a fim de recompor o universo da produção editorial 

descentralizada. Assim se seleciona as seguintes revistas, como objeto dos estudos de caso, 

formando o corpus: 

 

TABELA 02 

Protocolo de identificação das revistas da amostra 

 Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul 

 Pará Paraíba D. Federal Minas Gerais Paraná 

Título Pará + Nordeste Foco Encontro Top View 

Sede Belém João Pessoa Brasília B.Horizonte Curitiba 

Editora Círios WSCOM Foco Editora Ltda. Encontro Importante 
Editora Ltda. 

Editora Topa 
Magazine Ltda. 

Segmento interesse geral interesse geral interesse geral interesse geral interesse geral 

Alcance estadual 

9 estados 
nordestinos, 

Brasília, 
R.Janeiro, 
S.Paulo 

Brasília; Goiânia, 
S.Paulo; 

R.Janeiro; Goiás 

B.Horizonte, Brasília, 
R.Janeiro, S.Paulo, 

Salvador 
Grande Curitiba 

Lançamento  2005 1999 2002 2002 

Periodicidade mensal mensal mensal mensal mensal 

Tiragem 40 mil 42 mil 50 mil 60 mil 15 mil 

Auditoria _ _ Independente Ass. 
Empresarial BDO TREVISAM _ 

Formato/no. de 
páginas 

22 X 15,5  ca - 50 
p. 

26,5 X 20, 4 cm 
- 60p. 27,5 X 20,8 cm 27,5 X 21 cm -200p. 25 X 18 cm 

Circulação      

Gratuita 55% dirigida 20% 83% dirigia 70% 60% 

Paga 30% ass.; 
15%banca 

28% ass.;32% 
banca 

12% ass.; 
5%banca 30% 40% 

Distribuição correio/distrib correio correio/distrib. correio/distrib. correio/distrib. 

Preço (R$) 3 8,9 9 9,9 6 

 

No terceiro estágio da amostragem, estratificou-se as revistas segundo as datas de sua 

edição, e uma vez que são mensais, procedeu-se à composição do mês artificial com seis 

edições de cada título, de modo representar todo o ano de 2007, mês sim, mês não, a saber: 

janeiro, março, maio, julho, setembro, novembro. Entende-se que tal procedimento é 

suficiente para conferir representatividade à amostra, bem como, equilíbrio, não sendo 

necessária uma amostra maior, já que a incidência de matérias jornalísticas concernentes à 

questão regional é quase total em cada uma das revistas11. Uma amostra maior não traria 

                                                
11 Gerbner realizou amostragens de 6, 12, 18, 24 e 48 exemplares de um jornal e comparou a média do conteúdo de cada uma dessas 

amostras a partir de uma catagoria específica. 
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diferenças expressivas no resultado da análise dos dados. É patente entre os pesquisadores que 

usam esta metodologia (STEMPEL, 1952; Gerbner, 1977) que: 
 

“Se há um interesse em analisar as fontes geográficas das matérias 
jornalísticas, um pequeno número de datas será necessário, desde que quase 
todas as matérias serão relevantes.  O número de datas deve ser estabelecido 
em função da incidência do fenômeno em questão: quanto mais baixa a 
incidência, mais datas terão de ser amostradas” (MR. X, p.174). 
  

Tendo em vista, no entanto, que a referida opacidade na rotulagem da categoria 

‘revistas regionais’ provinda do mercado setorial – vide Capítulo I – já que sua  tipologia  

toma como sinônimos os conteúdos temáticos interesse geral, atualidades e cultura, e 

considerando que, de início, o recorte da amostragem assume esse agrupamento, pode-se 

afirmar que o procedimento tomado é a codificação aberta. Trata-se de “processo analítico 

por meio do quais os conceitos são identificados e suas propriedades e suas dimensões são 

descobertas nos dados” (CORBIN; STRAUSS:2006). Tem-se, de partida, a segunda das 

propriedades: a tipologia das revistas é auto-referida, ou seja, criada pelos próprios editores 

em referência ao conteúdo produzido. 

Feito isto, opta-se pela análise de conteúdo que foca a natureza jornalística de cada 

revista – considerando-se os gêneros e formatos aí presentes, suas temáticas, a linguagem 

icônica, o protagonismo da ação jornalística e a morfologia – e confrontá-la com sua estrutura 

empresarial – esmiuçando suas formas de administração, comercialização e distribuição – e a 

textura (FALKHEIMER, JANSSON, 2006) – verificando a vinculação geográfica e a 

identidade geocultural do conteúdo jornalístico e publicitário. Por este caminho, trata-se de 

checar a existência de outras propriedades, que embora não declaradas como continentes 

pelos produtores das revistas, desvelam sua real natureza. Procura-se assim privilegiar as 

variáveis mais marcantes do meio revista: a segmentação e sua interface com a publicidade e 

o comércio de bens culturais. Eis porque os periódicos sem fins lucrativos, e mesmo os nichos 

super-especializados – como as revistas técnicas, corporativas e institucionais, as focadas no 

alto consumo e luxo – não se prestam para o retrato pretendido nesta investigação. A natureza 

jornalística é pesquisada a partir de observação, documentação e análise de conteúdo e a 

estrutura empresarial, através de entrevistas e observação. 

Os aspectos a serem avaliados na análise de conteúdo são definidos, seguindo 

metodologia refinada por Marques de Melo (1998), e que agrupa o conteúdo editorial em 

quatro grandes categorias comunicacionais distintas: a mensagem jornalística (considerados 

os gêneros e cada um dos seus formatos), a mensagem publicitária (anúncios), a mensagem 
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diversional ou de entretenimento (voltada ao lazer, como: jogos, literatura, quadrinhos, 

passatempos e similares) e a instrução (matérias destinadas ao ensino formal ou informal, 

como, por exemplo, as relativas ao uso das novas tecnologias, a cursos e concursos, testes e 

“tira-teimas”, no caso das primeiras; e, no segundo caso, receitas e/ou dicas de saúde, beleza, 

artesanato, culinária e afins). 

Dentro da grande categoria comunicacional jornalismo, avaliam-se: 

 
1. Quanto aos gêneros e formatos jornalísticos assumem-se as classificações de 

Marques de Melo12, conforme se segue: 

 
INFORMATIVO 

• Nota 
• Notícia 
• Reportagem 
• Entrevista 

 
INTERPRETATIVO 

• Dossiê 
• Enquete 
• Perfil 
• Cronologia 

 
DIVERSIONAL 

• História de interesse humano 
• História colorida 

 
OPINATIVO 

• Editorial 
• Carta ao leitor 
• Comentário 
• Artigo 
• Resenha 
• Coluna 
• Crônica 
• Caricatura 
• Carta 

 
UTILITÁRIO 

• Indicador 
• Cotação 
• Roteiro 
• Serviço 

 

                                                
12 Parte destas classificações, especialmente as relativas aos formatos dos gêneros interpretativo, diversional e utilitário não se encontram em 

sua obra supra-citada (2003a), pois foram desenvolvidas no decorrer de novas pesquisas, cujos resultados teve-se oportunidade de 
compartilhar durante curso ministrado na UMESP, 2007. Sua pesquisa constatou a presença, ou o retorno, na prática da imprensa atual, de 
todos os formatos elencados. 
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2. Quanto às temáticas jornalísticas, são categorizadas segundo observação a 

posteriori, conforme descrito abaixo: 

 

1. Autoajuda (ESOTERISMO): indica textos e/ou matérias jornalísticas 
concernentes à astrologia, numerologia, tarologia e assuntos afins, destinados ao 
aconselhamento para os leitores. 

2. Autopromocional: qualquer matéria jornalística que enaltece a própria revista, 
sua editora ou seus colaboradores  

3. Automóvel: lançamentos, avaliações, comparações de veículos automotores e/ou 
recursos automotivos. 

4. Campo: agropecuária, agronegócios e demais temas relativos à vida rural. 
5. Casa: inclui criação de objetos (design), decoração, arquitetura, matérias 

relativas à ambientação de interiores, feng shue. 
6. Celebridades: matérias que versam acerca de pessoas notáveis em razão de seus 

atributos inatos ou conferidos por qualquer motivo. 
7. Cidadania: matérias relativas a direitos/deveres dos cidadãos; minorias; 

movimentos sociais; imigração.  
8. Ciência: descobertas, pesquisas, fatos concernentes ao universo das ciências. 
9. Commodity: refere-se a produtos oriundos da natureza, portanto não processados 

industrial ou manualmente, e/ou ao tipo de tratamento dado a especialidades do 
lugar como se commodities fossem. 

10. Comportamento: matérias que destacam aspectos psicológicos, atitudes e 
orientações de pessoas ou grupos. 

11. Concurso: matérias sobre concursos e/ou premiações, promovidos ou não pela 
própria revista. 

12. Consumo: em geral, freqüente no gênero utilitário (formato de serviço), diz 
respeito a matérias sobre hábitos de consumo, produzidas para orientar as 
compras dos leitores, acerca de preços ou qualidade de produtos e serviços. 

13. Crime: corrupção, fraude e escândalos públicos e/ou privados; violência 
consumada; o que costumeiramente se rotula "polícia". 

14. Cultura: artes, espetáculos, festas e/ou hábitos e tradições étnicas, regionais, 
grupais e afins. 

15. Desenvolvimento: textos ou matérias jornalísticas que enfatizam o progresso de 
aspectos particulares do lugar. 

16. Economia: matérias relativas aos modos de produção de riquezas, sistema 
econômico e financeiro, mercado de capitais e afins. 

17. Educação: referentes ao ensino formal. 
18. Efemérides: aniversários de pessoas/cidades; casamentos, bodas, batizados e 

afins; homenagens; bailes; lançamentos de livros; inaugurações; almoços, 
coquetéis, confraternizações. 

19. Empresa: aspectos relativos tanto à vida de empresas, empreendimentos como a 
indústrias e/ou pequenas fábricas; Varejo: questões relativas ao ato do comércio 
de bens e serviços e ao seu consumo. 

20. Esporte: relativas às práticas desportivas, competições, eventos do gênero e seus 
bastidores. 

21. Estética: indica textos e/ou matérias jornalísticas acerca de moda, beleza, estilo, 
estética. Estilo, por sua vez, é tomado em sentido mais amplo que o usual 
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(somente moda ), incluindo hábitos, atitudes, comportamentos ligados à criação 
de uma aparência desejável.  

22. Gastronomia: sobre os prazeres da mesa, o que inclui as bebidas e enologia. 
23. História: matérias jornalísticas de cunho memorialista, que retomam fatos ou 

personagens históricos. 
24. Identidade: textos e/ou matérias jornalísticas que tratam das especificidades  dos 

lugares, pessoas e/ou grupos de pessoas que lhes conferem personalidade e 
características únicas. 

25. Informática: inclui tecnologias várias, automação, digitalização, internet, 
telecomunicações, satélites, telefonia e afins. 

26. Marketing:  
27. Meio ambiente: temas ecológicos, aquecimento, desmatamento, reciclagem de 

lixo, consumo racional e afim. 
28. Mídia: engloba os meios de comunicação tradicionais: rádio, televisão, cinema, 

jornais, revistas. 
29. Miscelânea: mistura de vários assuntos num mesmo texto, geralmente, colunas. 
30. Persona: pessoa que se destaca em razão de suas habilidades, atributos, função 

e/ou posição sociais. 
31. Política: governo; eleições; partidos; realizações administrativas; personas 

políticas/funcionários públicos no desempenho de suas atribuições 
administrativas; lobistas. 

32. Questões urbanas: violência não consumada; trânsito/transportes; poluição; 
migrações; segurança; hábitos e/ou comportamento tipicamente urbanos; 
favelização; saneamento básico; miséria; desemprego; "cidade", que comumente 
abrange diversas atividades, desconsideradas aqui apenas as de cunho político-
administrativas - classificadas nas demais categorias - bem como as efemérides. 

33. Religião: matérias relativas à fé, às crenças, seitas, igrejas, associações, 
entidades, pessoas ou grupos de pessoas ligados a movimentos religiosos. 

34. Saúde: matérias que abordam descobertas, medicamentos, cuidados, preceitos, 
conselhos relativos ao bom desempenho físico-orgânico ou às doenças, bem 
como as relativas ao sistema, às condições de saúde pública. 

35. Turismo: refere-se às viagens recreativas ou de outros prazeres, aventuras, 
competições, viagens a negócios, estudos, como também aos pólos ou centros 
turísticos, roteiros. 

 

3. Quanto à vinculação geográfica das matérias, manifesta o local onde os fatos 

noticiosos se deram – o ‘onde’ das regras de Kipling. Duas dimensões são computadas: 

regiões supranacionais (mesorregião e megarregião) e infra-nacionais. A infra-nacional 

subdividida em: minirregião; midirregião; maxirregião; macrorregião, e outras minirregiões 

que, de acordo com as classificações do Marques de Melo, assumem o seguinte significado: 

 
• Mini-região (Local): refere-se à cidade sede da revista onde se dão os fatos relatados 
nas matérias jornalísticas. Matérias locais são aquelas que focam fatos, entidades, 
peculiaridades ou personagens cuja atuação não ultrapassa os limites da própria cidade. 
• Maxi-região (Estadual): categoria relativa aos agrupamentos determinados por fatores 
de ordem político-cultural, balizados por tradições, costumes, pela história e imaginário 
comuns 
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• Midi-região (Metrópole e/ou Centro Regional): referem-se às regiões que, segundo o 
Ipea, centralizam funções essenciais à malha urbana, conforme o caso, constituindo-se ou não 
em metrópoles, sede da revista onde se dão os fatos relatados nas matérias jornalísticas. A 
abrangência do entorno é característica destes pólos urbanos, análogos ao que comumente se 
denomina a “grande“ cidade, como por exemplo, a Grande Belo Horizonte. Matérias relativas 
à Metrópole e/ou Centro Regional enfatizam fatos, entidades, peculiaridades ou personagens 
chave no desempenho da centralidade funcional do lugar. 
• Outras Minirregiões: categoria relativa às Microrregiões Geográficas, excetuada a 
sede da revista – conforme o caso - dentro de qualquer Estado pertencente à macrorregião 
onde está estabelecida a revista, cujos fatos são reportados nas matérias jornalísticas.  
• Macrorregião: refere-se à macrorregião sede da revista onde se dão os fatos relatados 
nas matérias jornalísticas. São consideradas as cinco macrorregiões oficias do território 
brasileiro: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 
• Meso-Regiões (Nacional): referem-se às demais regiões, excetuada a macrorregião 
onde está sediada a revista, onde se dão os fatos relatados nas matérias jornalísticas. São de 
cunho mesorregional, não apenas em razão de sua localização geográfica, mas essencialmente 
porque sua relevância extrapola a abrangência de uma única região geográfica, referindo-se a 
porções dos espaços nacionais que possuem identidade comum.  
• Mega-Regiões (Global): refere-se a qualquer localidade supranacional exterior ao 
Brasil. 
• Indeterminadas: são as matérias jornalísticas que não declaram, ou declaram de forma  

vaga ou imprecisa, o espaço geográfico sobre o qual relatam. Há categoria indeterminada 

infra-nacional e supranacional para os casos em que há indícios na matéria jornalística, 

embora insuficientes, sobre a ligação geográfica do assunto, de modo que não se pode 

precisar sua vinculação ou identidade geocultural.    

4. Quanto à identidade geocultural da produção jornalística, procuram-se a partir do 

território os traços distintivos que apontam à vinculação espaço-temporal do foco noticioso; 

em outras palavras, trata-se de saber com que ‘olhar’, nativo ou forâneo, as temáticas são 

abordadas. A categorização assumida aqui segue o mesmo padrão adotado para a vinculação 

geográfica, anteriormente descrita [1 (b)]. 

5. Quanto à linguagem icônica: referem-se às imagens, fotografias, desenhos, 

gráficos, etc. representativas do cotidiano reproduzido nas revistas. Sabendo-se que o código 

icônico exerce função fundamental nesta mídia, observa-se seu uso, em termos qualitativos, 

segundo a natureza dos ícones: se referentes a paisagens, gente, animais, máquinas e 

commodities; bem como se observa se há menção da autoria (crédito). 

6. O protagonismo da ação jornalística é determinado por quem- regras de Kipling - 

ocupa o centro dos relatos noticiosos, os atores sociais que atraem a cobertura da imprensa, 

identificados como sendo: os celebridades, as autoridades, personagens, cidadãos comuns, os 

lugares e as commodities. 



 

 

56 

 

7. A natureza dos anúncios foi agrupada em conformidade com a seguinte 

categorização: 

• Administrativo: são anúncios oriundos dos governos e seus braços administrativos no 
desempenho de suas funções legais; 
• Autopromocional: são as propagandas que divulgam a imagem e/ou produtos e eventos 

da própria empresa editora da revista; 
• Agropecuário: relativo 
• Bancário 
• Varejo 
• Cultural 
• Imobiliário 
• Industrial 
• Institucional 
• Pessoal 
• Político 
• Religioso 
• Outros 

 
O presente constructo metodológico trabalha com a clássica divisão político-

administrativa do território nacional em cinco grandes regiões, a fim de permitir uma análise 

comparada dimensional da produção revisteira, no sentido de avistar e discutir como variam 

suas propriedades relativamente aos espaços geoculturais onde estão ancoradas.  

Para reconstruir a fisionomia das revistas, optou-se pela adoção do modelo 

estabelecido por Marques de Melo, porém, adaptado à mídia revista, como se segue: 

1) Com relação às capas das revistas: identificar e quantificar seu conteúdo, de 

acordo com o (a) as temáticas; (b) espaço geopolítico-cultural ou identidade geocultural; (c) 

vinculação geográfica das matérias; (d) natureza da linguagem icônica; (e) protagonismo da 

ação jornalística; incluindo chamadas de capa; 

Os aspectos a serem avaliados na análise de conteúdo são definidos, seguindo 

metodologia refinada por Marques de Melo (1998), da seguinte maneira: 

1 (b) a vinculação geográfica das matérias manifesta o local onde os fatos noticiosos 

se deram – o ‘onde’ das regras de Kipling. Três dimensões são computadas: global, nacional – 

e a regional subdividida em: local13; metrópole ou centro regional; interior; microrregão; 

estadual; macrorregional; nacional e global, que, de acordo com as classificações do IPEA e 

do IBGE, assumem o seguinte significado: 

1(c) o espaço geocultural permite delinear a identidade da produção jornalística a 

partir do território:  são traços distintivos que apontam a vinculação espaço-temporal do foco 

noticioso; em outras palavras, trata-se de saber com que ‘olhar’, nativo ou forâneo, as 

                                                
13 Seguindo distinções feitas pelo IPEA( 20002), há centro regionais e metrópoles regionais. 
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temáticas são abordadas. A categorização assumida aqui segue o mesmo padrão adotado para 

a vinculação geográfica, anteriormente descrita [1 (b)]. 

1(d) linguagem icônica: refere-se às imagens, fotografias, desenhos, gráficos, etc. 

representativas do cotidiano reproduzido nas revistas. Sabendo-se que o código icônico exerce 

função fundamental nesta mídia, observa-se seu uso, em termos qualitativos, segundo a 

natureza dos ícones: se referentes a paisagens, gente, animais, máquinas e commodities; bem 

como se observa se há menção da autoria (crédito). 

1(e) o protagonismo da ação jornalística é determinado por quem-  regras de Kipling 

- ocupa o centro dos relatos noticiosos, os atores sociais que atraem a cobertura da imprensa, 

identificados como sendo: os celebridades, as autoridades, personagens, cidadãos comuns, os 

lugares e as commodities. 

2) Com relação à revista na íntegra: identificar e quantificar todas as unidades 

redacionais, de acordo com as (a) categorias comunicacionais, consideradas como sendo:  

jornalismo,  entretenimento, instrução e propaganda, (b) os gêneros jornalísticos, de acordo 

com a taxonomia proposta por Marques de Melo; (c) temáticas; (d) a vinculação geográfica 

das matérias jornalísticas e sua (e) identidade geocultural; e prospecta a (f)natureza da 

propaganda, bem como a (g) vinculação geográfica da propaganda. 5 

A confecção de tabelas e gráficos comparativos auxiliará nesta segunda etapa de 

tratamento da amostragem teórica, que é denominada codificação axial, ou seja, “o processo 

de relacionar categorias às suas subcategorias é chamado de ‘axial’ porque ocorre em torno do 

eixo de uma categoria, associando categorias ao nível de propriedades e dimensões. 

(CORBIN, STRAUSS:2006).”  

Por subcategoria, os autores entendem “conceitos que pertencem à categoria, dando 

esclarecimentos e especificações adicionais (...) em vez de representar o fenômeno em si, 

respondem questões sobre o fenômeno, como, por exemplo, (a) quando, (b) onde, (c) por que, 

(d) quem, (e) como e (f) com que conseqüências.” 

Entre as subcategorias encontradas nesta pesquisa encontram-se, inicialmente:  

(a) o momento histórico próprio de cada contexto de produção simbólica propicia a 

expansão da indústria cultural, notadamente, a redistribuição de verbas publicitárias 

governamentais, há bem pouco tempo atrás, canalizadas unicamente em direção ao centro-sul 

do país; 

(b) a mediação das revistas na construção da identidade regional, a despeito de suas 

propostas de alcance macrorregional, centraliza-se nas metrópoles ou capitais estaduais, 

subestimando a diversidade presente nas microrregiões; 
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(c) a estrutura produtiva das revistas, incluindo a questão logística – de difícil 

articulação – limita a área de cobertura jornalística, ao que se deve associar a concentração do 

potencial de consumo das populações e os índices de capacidade de leitura às cidades-chave 

no cenário econômico de cada região; 

(d) governo e elite empresarial locais e o sistema midiático nacional trabalham, por 

vezes, de forma conflitiva na configuração da identidade regional, a considerar as 

desigualdades econômico-financeiras, políticas de desenvolvimento e a competição entre os 

veículos de comunicação massiva; 

(e) peculiaridades regionais transformam-se em commodities durante o processamento 

jornalístico da identidade cultural, tornando vendáveis os espaços publicitários da revista e as 

regiões. 

(e) longevidade das revistas é afetada, bem como a periodicidade por vezes flutuante, 

embora a ênfase no mote regional persista, como valor de mercadoria, no contínuo 

lançamento de novos títulos; 

(f) a forte identidade regional presente no sul do país, bem como seus níveis de 

desenvolvimento humano refletem-se no predomínio de um mercado revisteiro mais 

segmentado, diversificado, com número maior de revistas voltadas para a área de cultura, 

artes, arquitetura e educação.    

Ao final da decomposição quantitativa e da análise qualitativa das 5 revistas, procede-

se à codificação seletiva, significando que se procede a uma integração dos conceitos, ou 

categorias, obtidos nos dados, refinando a teoria. No dizer de Strauss e Corbin (2006, p.155) 

“refinar a teoria consiste em rever o esquema em busca de consistência interna e de falhas na 

lógica, completando as categorias mal desenvolvidas e podando os excessos, e validar o 

esquema.” É o momento, pois, de relacionar os conceitos extraídos da observação das revistas 

em seu contexto social de produção, confrontando-os através de cruzamentos entre as demais 

regiões geoculturais, de modo a reorganizar as categorias em torno do conceito explanatório 

central. 

 

 

 

 

9.3 As técnicas 
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Analisa-se morfologicamente cada um dos títulos, desconstruindo a revista em partes 

por meio de um questionamento quantitativo e qualitativo do conteúdo. Para tanto, procura-

se: (1) a freqüência dos temas regionais, o que significa quantificar a incidência do regional – 

em números de unidades informativas - em comparação aos demais assuntos abordados em 

cada edição. Além disto, (2) atenta-se para a paginação da temática identificada, ou seja, a 

atenção gráfica a estas dispensada, inclusive em números de páginas, bem como sua inserção 

nas chamadas 3a. e 4a. capas e na dupla de abertura (contracapa e página incial); (3) A 

observação quantitativa das mensagens publicitárias, por unidades, também integra a 

investigação. 

A análise qualitativa apóia-se na observação dos seguintes aspectos: (1) a angulação 

conferida às matérias, entendida como “o lugar socioprofissional a partir do qual a matéria é 

produzida” (QUEROZ, 1998); (2) os modos de configuração do regional: “determinações 

sociopolíticas ou atravessamentos ideológicos identificados”; (3) a sistemática editorial: a 

hierarquização das pautas e outros fatores intervenientes na seleção de temas; (4) a 

participação dos anunciantes. 

A observação recai sobre um conjunto de exemplares, constituídos por 4 edições 

mensais aleatórias, formando o mês construído, a fim de apreender sua proposta editorial. 

Com o mesmo fito, entrevista-se os editores das revistas e avalia-se documentos fornecidos 

pelos mesmos ou tornados públicos por outros meios.  

Quanto ao projeto organizativo dos casos estudados, embora sustentados também em 

entrevistas com os editores de cada revista, opta-se por apresentar apenas uma síntese das 

lições com elas aprendidas, uma vez que o objetivo do estudo não é retratar sua rotina, seus 

hábitos e comportamentos. Entende-se que  a melhor forma de apresentação dos resultados é 

um relatório que considere estes dados de forma suplementar. Objetiva-se assim apenas 

entender a influência destes profissionais no controle e seleção dos conteúdos das revistas, 

com base nas teorias do gatekeeper. As entrevistas, não obstante, integram os anexos. São 

semiestruturadas e seguem moldes semelhantes. A lista dos entrevistados inclui: os 

presidentes das principais associações da categoria – ANER e ABRARJ; os diretores 

executivos das principias distribuidoras de revistas – DINAP e Fernando Chinaglia; os 

editores de publicações das editoras Abril, Globo e Alto Astral; os acadêmicos norte-

americanos acima citados e Victor Navasky (Columbia University). 

Um protocolo de pesquisa acerca dos conteúdos das revistas, em anexo, é aplicado 

com o fito de categorizar os aspectos analisados. Também nesta fase, opta-se pela 

apresentação dos resultados de forma resumida, e não caso a caso, orientando-se pelos tópicos 
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a seguir: qual a quantidade de matérias regionais/locais em cada revista? São matérias de 

capa? A capa está acompanhada por anúncio publicitário? Qual o gênero jornalístico? Qual o 

tema: política, economia, comportamento/cultura, personagens, colunismo social? Qual o 

lugar de origem do texto de capa? Quais os principais anunciantes? 

Exemplos de cada uma das revistas responderão de forma apropriada às questões 

propostas, sem, contudo se apresentar descrições de caso único. 

 
 

9.4 As fontes utilizadas 

 
No esforço de mapear o número de publicações existentes no País, conta-se com 

diversas entidades, sobre as quais se passa a comentar adiante. A intenção é assim 

disponibilizar um banco de dados, como é desejável que façam os estudos de caso (YIN: 

2005) a fim de favorecer a confiabilidade da pesquisa. 

Abaixo, a lista de revistas encontradas pela pesquisadora em buscas aleatórias, de 

acordo com técnica anteriormente comentada. 


