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Resumo 

Há praticamente uma década o diálogo entre a comunicação e a geografia avivou no 
Brasil com o interesse desperto entre os pesquisadores da comunicação. Observa-se que 
os conceitos geográficos de espaço, escala, território e região se aplicam com 
propriedade aos estudos da comunicação e acrescentam valor ao conhecimento do 
campo. A cartografia é percebida como ciência e técnica que harmoniza a representação 
do espaço comunicacional. Sustenta, por exemplo, a construção dos mapas de mídia, 
dos fluxos da informação e de produtos e, às vezes, inclusive de políticas públicas para 
a comunicação.  
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Introdução 

 Os mapas estão em toda parte. Consideremos um mapa como rotina na web, 

orientando as pessoas entre um ponto e outro ou com registros de trajetos e eventos em 

determinados lugares. Os mapas nos seguem, somos geolocalizados e geolocalizáveis. 

Na abundância de informações, precisamos de mapas para nos orientar e também para 

vizualizar os dados em camadas legíveis. Isso explica o seu avanço como recurso 

metodológico de estudos acadêmicos, em especial aqueles que se identificam na  

confluência entre a geografia e a comunicação. Geralmente trabalhamos com mapas 

físicos, representações gráficas de territórios temáticos; ainda usufruimos pouco dos 

mapas mentais – de gestão e ordenação do capital intelectual; e de mapas conceituais – 

de organização do conhecimento. O fato é que há mapas em que a escala é o centro, 

outros nos quais o território imaginado é central e outros, ainda, em que a 

experimentação é o centro.  

Dirigir o olhar para dois campos do conhecimento em uma única disciplina, que 

tenha como traço distintivo análises comparadas ou complementares, dá a chance de 

                                                
1 Trabalho submetido ao GP Geografias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Professora e pesquisadora do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
UERJ, e-mail: soniavm@gmail.com  
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observarmos de perto uma ciência em interação com outra. Aqui trato do diálogo 

estabelecido entre a geografia/a geografia humana e a comunicação. No exercício da 

convivência científica dos dois campos é inevitável encontrar peças que se ajustam com 

pertinência e harmonia no entendimento das duas áreas, com temas que instigam 

leituras, que se traduzem em ensaios acadêmicos. Estudar autores da geografia na 

comunicação e da comunicação na geografia é um modo de expandir os estudos da 

comunicação no mundo considerando, para além dos vínculos de conteúdo, outros 

métodos de investigação.  

Os conceitos de lugar, espaço, escala, território e região se aplicam com 

propriedade à investigação na comunicação, acrescentam olhares na exploração de um 

campo intermediário, e estão na base da disciplina Tópicos Especiais – Geografias da 

Comunicação, na grade curricular do Programa de Pós-graduação em Comunicação da 

UERJ pela primeira vez entre março e junho de 2017. O programa foi disposto em 

quatro eixos temáticos e uma provocação: a) aproximações e articulações entre teorias 

da geografia e da comunicação; b) espaço, lugar e comunicação; c) a escala no estudo 

da comunicação; d) cidades, regiões e fronteiras + territórios da comunicação; e a 

questão: quais são os mapas o possíveis para a comunicação? O processo de seleção do 

conteúdo para as aulas e a construção do conjunto de referências para leitura indicaram 

eles mesmos, e de jeito inerente, um mapa: o do caminho percorrido na companhia dos 

autores da geografia, nacionais e estrangeiros, que conversam com a comunicação 

intencional ou espontaneamente. Esse percurso é a base deste texto. 

 

 

Estudos estrangeiros – localizações e sinalizações 

 A geografia na comunicação tem um autor fundador: Harold Innis. A ele se 

juntam outros autores: André Jansson & Jesper Falkheimer e Paul Adams. Examinados 

separadamente a seguir, eles estão na base teórica e histórica da disciplina, assim como 

fazem parte de boa parte dos estudos brasileiros posicionados sob o guarda-chuva das 

geografias da comunicação. As referências ao trabalho de cada um começam pelo país 

de origem dos autores, a fim de sublinhar no espaço o tempo em que se manifestam e se 

deslocam em múltiplas direções. No bloco final a referência inclui outros dois autores 

estrangeiros essenciais para a disciplina: Doreen Massey (política da espacialidade) e 

Andrew Herod (escala). 
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Canadá 

Harold Innis dá início à interação entre a geografia e a comunicação com dois 

livros inspiradores: Empire and Communications (1950, Oxford University Press) e The 

Bias of Communication (University of Toronto Press), 1ª edição em 1951, um ano antes 

da sua morte.3 O material produzido por Innis seguiu-se a décadas de pesquisa sobre 

economia e história do Canadá. Professor de economia política, foi dos primeiros a 

associar a geografia à comunicação. Entre o que escreveu, dois livros estão na origem 

da sua pesquisa sobre o campo: A História da Estrada de Ferro Canadá-Pacífico4, 

editado em 1923 em Londres, mesmo período em que Innis ingressou no departamento 

de economia política da Universidade de Toronto,5 e O Comércio de Pele no Canadá 

(1930), que estabeleceu sua reputação e introduziu a staple thesis de desenvolvimento 

econômico.6 Foi fundamental para o seu trabalho 
(...) essa exploração em primeira mão do país como complemento das pesquisas 
obrigatórias em arquivos. Com esse trabalho, ele também instituiu um novo ângulo, 
com a abordagem da história canadense por meio da observação do desenvolvimento 
das redes de comércio, transporte e comunicação, uma antecipação de O viés da 
comunicação (HEYER e CROWLEY, 2008, p. xxix). 
 

A Pesca do Bacalhau – a História de uma Economia Internacional (1940)  

também antecede a pesquisa de Innis sobre a comunicação e é um clássico da economia 

política, esquadrinha a história de mais de 500 anos de concorrência na exploração 

desse recurso natural. Innis registra como a pesca do bacalhau se entrelaçou 

economicamente com o comércio dos escravos e os mercados internacionais de outros 

produtos como açúcar, tabaco e rum. Creditou, por exemplo, a revolução americana à 

rivalidade estabelecida entre os britânicos e os colonos na Nova Inglaterra. Suas 

análises sobre a crise na civilização ocidental inauguraram a ênfase na “importância dos 

diferentes modos de comunicação no entendimento da natureza e no desenvolvimento 

                                                
3 A tradução em português deste último, O viés da comunicação, aparece apenas em 2011, 60 anos depois 
do original em inglês. Antes tarde do que nunca. Até a edição brasileira, o contato com esse livro de Innis, 
no Brasil e em Portugal, se dava por meio de reimpressões da editora canadense. 
4 Os títulos em português dos livros, bem como os trechos reproduzidos neste artigo, são traduções 
pessoais livres, feitas exclusivamente para este fim, para facilitar a leitura das referências originais. 
5 A escolha de um tema canadense para a sua tese foi seu primeiro movimento visando a reorientação dos 
vários campos de estudo relacionados ao Canadá, especialmente nas ciências sociais (THE CANADIAN 
ENCYCLOPEDIA / 1985-2013).  
6 A staple thesis, ou tese básica, foi criada por Innis e pelo economista W. Mackintosh para explicar o 
padrão de assentamentos e desenvolvimento econômico do Canadá, influenciado pela exploração e 
exportação de recursos naturais. Embora seu objetivo original tenha sido delinear a evolução econômica e 
histórica do Canadá, a tese básica pode ser aplicada a qualquer país com uma economia exportadora e de 
sucesso. 
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da sociedade naquele momento”, diz o seu verbete em A Enciclopédia Canadense 

(edição bilíngue, 1985-2013): 

 
Durante a década de 1920, ele foi ficando cada vez mais insatisfeito porque entendia 
que estudiosos americanos e britânicos que brilhavam nas universidades canadenses 
estavam aplicando modelos inadequados na análise da economia do Canadá. Innis se 
opôs à escola continentalista e argumentou que os limites políticos do Canadá eram 
o resultado lógico da doutrina econômica do país – ao contrário dos princípios do 
Continentalismo (THE CANADIAN ENCYCLOPEDIA, 2016). 

 

 Especialista na obra de Innis, Alexander John Watson escreveu a introdução dos 

dois livros-referência de Innis para as geografias da comunicação. Em Empire and 

Communications (de 1950), Watson sintetiza o pensamento do pesquisador: 
Ele acreditava que a falta de sofisticação intelectual na periferia criou um ambiente 
que propiciava a eficiência na produção do pensamento crítico. Na visão de Innis, a 
margem, e não o centro, era o ponto de partida para a renovação da civilização 
ocidental.  (...)  
O que Innis estava tentando fazer nas ciências sociais era desenvolver uma grande 
síntese, com o objetivo de apurar uma teoria unificada do campo pós-teoria do 
espaço e tempo. Ele estava tentando fazer convergir a teoria política ou imperialista 
(amplamente fundamentada nos estudos clássicos) com a teoria da consciência 
(recorrendo às pesquisas de estudiosos sobre tempo e espaço) e com a teoria da 
tecnologia (baseado na compreensão das tendências dos meios de comunicação) 
(WATSON, 2007, p. 12 e 17). 
 

  
E é justamente a reflexão a respeito da tecnologia na mídia para onde converge a 

escrita de H. Innis em The Bias of Communication (1951). Paul Heyer e David Crowley, 

na introdução da edição de 2008 do livro, localizam o interesse de Innis pelos meios de 

comunicação no início dos anos 1940, quando “seu pensamento sobre a sociedade 

industrial o leva a considerar o papel das tecnologias da comunicação na história. (...) 

Percebe nisso seu afastamento da história para a análise dos casos em um contexto de 

evidência histórica”:  
Suas avaliações sobre o papel da comunicação na história podem ser entendidas  
como parte de um esforço maior de apostar em uma contra-estratégia – enfatizar 
questões macro-históricas e, principalmente, começar a refletir sobre o papel 
desempenhado pela mídia. Esse quadro expandido destacava o papel dos impérios 
como mediadores entre aquilo a que nos referimos como civilizações (o mundo 
ocidental, por exemplo) e os estados-nações em particular. (...) 
Ele acreditava que cada nova tecnologia de comunicação no período moderno 
funcionava para a expansão de aspectos da vida econômica avançando sobre mais 
territórios, influenciando o comérico organizado e os sistemas de mercado, de preços 
e de créditos. O que nos seus escritos anteriores ele havia identificado como 
'introdução do sistema de preços' – que hoje podemos vincular à globalização de 
mercados – passou a ser compreendido como 'industrialização da mídia para 
distribuição em massa' (HEYER e CROWLEY, 2008, p. xxx-xxxi).  

 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 5 

O processo de maturação conceitual de Harold Innis nos chega, assim, pelo viés 

do tempo e pelo viés do espaço. Outro livro de Innis seria publicado em 1952, Changing 

Concepts of Time, mas as obras de referência para a comunicação permanecem os dois 

títulos aqui particularizados. 

 

Suécia 

Cinquenta e cinco anos separam a publicação de The Bias of Communication da 

leitura da geografia na comunicação empreendida e sistematizada por André Jansson 

(Universidade Karlstad) e Jesper Falkheimer (Universidade de Lund) na Suécia em 

volume publicado pelo Nordicom, Nordic Information Centre for Media and 

Communication Research, da Universidade de Göteborg. No livro Geographies of 

Communication, the Spatial Turn in Media Studies (2006) eles defendem uma virada 

espacial nos estudos de mídia para responder uma pergunta central de pesquisa: como a 

comunicação produz espaço e como o espaço produz comunicação. Sem que isso 

signifique a anulação dos estudos de mídia, um prognóstico que seria “tão ingênuo 

quanto insistir que os estudos de mídia e de comunicação seriam capazes de absorver 

áreas como a geografia cultural e a antropologia ao expandir e incorporar questões da 

mídia nas áreas de cultura e sociedade” (Jansson e Falkheimer, 2006, p. 7-8). A 'virada 

espacial' teria assim a chance de criar novo subcampo dentro dos estudos culturais e dos 

estudos de mídia – a geografia da comunicação.  
Há razões para acreditar que a geografia da comunicação pode produzir um 
campo semiautônomo no domínio mais abrangente dos estudos culturais, 
refletido nas colaborações entre geógrafos e teóricos de mídia (Citado, p. 8). 

 

A virada identificada por Jansson e Falkheimer se fundamenta no predomínio do 

espaço da sociedade industrial, reforçado pela informatização. Reconhecem nisso uma 

comunicação de dimensão hiperespacial, que avança em relação a teorias de mídia e de 

comunicação fundamentadas na comunicação de massa com limites bem definidos entre 

produtores e audiências. A mobilidade, a  interatividade e a dimensão hiperespacial 

diluem a fronteira entre mecanismos simbólicos e materiais ou “entre textos e 

commodities”, argumentam os autores.  
A era da comunicação de viés hiperespacial sugere que os estudos de mídia 
são confrontados com geografias cada vez mais efêmeras da comunicação, 
envolvendo pelo menos três dilemas epistemológicos: a efemeridade dos 
textos; a efemeridade dos contextos e a efemeridade das relações texto-
contexto. Esses dilemas motivam uma virada espacial (Citado, p. 11). 
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Os 16 capítulos de Geographies of Communication se distribuem entre a 

epistemologia do campo, as mediações espaciais, a midiatização do espaço e o sentido 

de espaço mediado. São estudos de investigadores nórdicos, principalmente de 

universidades da Suécia, mas também da Dinamarca e da Estônia. Isso confere aos 

estudos o olhar de uma região do mundo que temos pouca oportunidade de ler.  

 

Estados Unidos 

Paul C. Adams é geógrafo, diretor do Programa de Estudos Urbanos e professor 

do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da Universidade do Texas em Austin. 

Seu livro Geographies of Media and Communication (2009) tem, segundo ele, “raízes 

no fértil solo intelectual do Departamento de Geografia da Universidade de Wisconsin-

Madison, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990”, 
(…) onde os meus caminhos se cruzaram com os de Tim Cresswell, Ken 
Hillis, David Delaney, Deborah Dixon e outros colegas de pós-graduação, 
enquanto tentava me ajustar ao modelo de orientadores firmes e rigorosos – 
Bob Sack e Yi-Fu Tuan. As suas investigações em paralelo enriqueceram de 
inúmeras formas o meu projeto (ADAMS, 2009, p. xiv).  

 

 São pistas importantes porque mostram a natureza e a força dos vínculos da 

pesquisa de Adams com a linha dos seus orientadores, hoje professores eméritos no 

mesmo Departamento de Geografia em Madison: Yi-Fu Tuan, autor do clássico Space 

and Place: The Perspective of Experience (University of Minnesota Press, 1977) e 

Robert Sack, autor de Homo geographicus: A Framework for Action, Awareness, and 

Moral Concern (The Johns Hopkins University Press, 1997) e de A Geographical Guide 

to the Real and the Good (Routledge, 2003). Vínculos que se mantêm com os seus 

contemporâneos em Wisconsin-Madison: Timothy (Tim) Cresswell, autor de In 

Place/Out of Place: Geography, Ideology, and Transgression (University of Minnesota 

Press, 1996); Ken Hillis, que teve traduzido para o português e publicado no Brasil 

Sensações digitais: Espaço, identidade e corporificações (Editora Unisinos, 2004); e 

Deborah Dixon, professora de Geografia na Universidade de Glasgow, co-organizadora 

de An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics (Routledge, 1ª 

edição 2004). Esse é o conjunto de textos em torno do qual se estrutura e se articula o 

pensamento geográfico nos Estados Unidos e é esse o contexto que organiza o livro de 

Paul Adams Geographies of Media and Communication.   

O livro recupera estudos críticos sobre o lugar a partir de perspectiva 

humanística e os novos vocabulários que surgem a partir da década de 1990 como 
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resultado do interesse em imagens de lugares. Mostra as questões centrais a permear 

áreas como geopolítica crítica, transnacionalismo e estudos sobre imigração, geografia 

política, teoria do desenvolvimento, ecologia política, geografia pós-colonial – 

considerando em todas um elemento dominante: o compromisso com o “conhecimento 

local”, que rejeita modelos universais e teorias abrangentes. Defende que “o espaço 

requer padrões, fluxos e princípios da vida pública, enquanto o lugar reclama território, 

identidade pessoal, rotina diária e o ideal de privacidade” (Adams, 2009, p. 4).  

Pouco mais de 30 anos separam a publicação de Space and Place (1977), obra  

de Tuan, seu orientador-inspirador, de onde vem o estímulo para a abordagem de espaço 

e lugar em quatro perspectivas: a mídia no espaço, a ideia de um espaço relacional que 

pode ser adaptado, transformado, esticado ou contido, essencial para os estudos dos 

transportes e, mais tarde, da comunicação; o espaço na mídia, para o que considera 

topológico, intangível e fluido, mas real nos seus efeitos, junto a técnicas da topologia 

que permitem perceber as relações espaciais dos objetos, como adjacência e 

conectividade; os lugares na mídia na construção das imagens do 'lugar' e na dimensão 

afetiva da comunicação; e a mídia no lugar para identificar o complexo sistema de 

escolhas da comunicação, sua inserção nos lugares e sua delimitação implícita (citado, 

p. 1-3).	 

 

 

Estudos pioneiros, território Brasil 

 Há algum tempo, entre as considerações de um artigo submetido para publicação 

em periódico estrangeiro li uma avaliação cuidadosa, na qual o avaliador chamava a 

atenção para a necessidade de o autor nomear de imediato os contextos que 

fundamentavam a análise. O argumento: contexto seria um critério antigo, especulativo, 

ainda que extremamente significativo, muitas vezes sabotado ou ridicularizado nos 

estudos anglo-americanos como uma coisa de críticos “esquerdistas”. Então era melhor 

deixar logo claro por quê e para o quê estava ali a contextualização. 

Independente da etiqueta ideológica avant tout – e sem aprofundar sobre o 

mérito de refletir sobre o(s) contexto(s) das pesquisas que desenvolvemos na tentativa 

de superar alguns enigmas7 que persistem no campo da comunicação e fora dele –, no 

caso da disciplina que é o tema deste artigo precisamos de fato começar por contextos e 

                                                
7 São vários e de ordens distintas, entre os quais: conjunturais, tecnológicos, econômicos, políticos e 
midiáticos, para citar alguns. 
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conceitos construídos pelos autores da geografia que podem ser incorporados pela 

comunicação. 

No Brasil, território de referência para a disciplina, o geógrafo Milton Santos, 

além de pioneiro (e por isso mesmo), é o traço contínuo, a permanência. Em 1955 já 

costurava setores da comunicação como jornalismo e mídia a conceitos da geografia, 

quando teve aprovada pelo IV Congresso Nacional de Jornalistas, em Belo Horizonte, 

sua proposta para uma classificação funcional dos jornais brasileiros: 
Distinguiríamos, assim, então, num país como o nosso, em que a 
descontinuidade de transporte e a vastidão do território são um fato, pelo 
menos quatro categorias de jornais. O jornal nacional, ou supra-estadual, 
publicado na metrópole política ou mesmo econômica; o jornal estadual, 
editado via de regra na capital dos estados, centro das pulsações do 
organismo político e administrativo; o jornal regional; e o periódico local. 
Essas categorias são, na ordem decrescente, de jornais cada vez menos 
políticos, no sentido mais amplo de expressão, e cada vez mais interessados 
pelos problemas locais (SANTOS, 1956, p. 2). 

 

Outro exemplo, publicado 50 anos depois da sugestão das regiões jornalísticas, 

está no volume O Brasil – Território e sociedade no início do século XXI (2006), do 

próprio Milton Santos com María Laura Silveira. Para o campo da comunicação é 

central o conceito de território usado examinado pelos dois autores, na definição 

reapresentada posteriormente por Silveira em artigo que relata a história do livro: 

O território usado não é uma coisa inerte ou um palco onde a vida se dá. Ao 
contrário, é um quadro de vida, híbrido de materialidade e de vida social. 
Sinônimo de espaço geográfico, pode ser definido como um conjunto 
indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 
ações (Santos, 1996). É o território propriamente dito mais as sucessivas 
obras humanas e os próprios homens hoje. É o território feito e o território se 
fazendo, com técnicas, normas e ações. Como conceito puro, o território é 
constituído de formas, mas, como conceito híbrido, o território usado é 
constituído de "objetos e ações, sinônimos de espaço humano, espaço 
habitado" (Santos, 1994, p. 16) (SILVEIRA, 2011, p. 153-154). 

 

De volta ao texto original de O Brasil – Território e sociedade no início do 

século XXI destaco o capítulo sobre desenvolvimento técnico-informacional, no qual 

Santos e Silveira introduzem a temática da comunicação nas considerações sobre como 

“o fim da [segunda] guerra marca também o início de uma nova era dentro do percurso 

capitalista, com as perspectivas abertas pela revolução técnico-científica”: 
(...) A adaptação ao modelo capitalista internacional torna-se mais 
requintada, e a respectiva ideologia de racionalidade e modernização a 
qualquer preço ultrapassa o domínio industrial, impõe-se ao setor público e 
invade áreas até então não tocadas ou alcançadas só indiretamente, como por 
exemplo a manipulação da mídia (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 47). 
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É assim, pontuando questões afeitas ao campo, que Milton Santos e María Laura 

Silveira estabelecem o diálogo, constroem as ligações com a comunicação, que estão 

hoje entre os parâmetros utilizados em análises de configurações de mídia, do 

jornalismo etc. Entre os textos que fecham o volume, dois estudos de caso reforçam a 

conexão com o campo. O de Cilene Gomes, “Telecomunicações, informática e 

informação e a remodelação do território brasileiro”, recupera e localiza o processo 

histórico desses setores ao examinar como 
Os sistemas técnicos podem ser equiparados aos moldes de uma certa forma 
de segregação das atividades econômicas e sociais e, portanto, de uma dada 
reorganização do espaço geográfico. Na conformação do sistema nacional de 
telecomunicações, consideraremos o conjunto dos sistemas de transmissão e 
as plataformas de comutação, as redes do serviço de telefonia e de 
comunicação de dados; e, ainda, as configurações do sistema Internet e a 
mais recente proposta de constituição de uma infra-estrutura nacional da 
informação. Ondas de rádio, comunicações via satélite e sistema óptico de 
transporte constituem as variações técnicas básicas para a transmissão de 
sinais à distância (GOMES, in: SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 346). 

 

Outra particularidade do campo da comunicação e sua vinculação com a 

geografia aparece no estudo de Lidia Antongiovanni, “Alguns nexos entre a atividade 

publicitária e o território brasileiro”, que igualmente aproxima questões constitutivas 

dos dois campos no contexto em que “a publicidade é atividade concentradora de 

inteligência”:  

A ideia de criação é central nessa atividade. Entretanto, tal atividade é 
subsidiada principalmente por estudos sobre o mercado consumidor 
(classificação de classes de consumo). Assim, tal atividade é fundada na 
razão empresarial. Esta se realiza mediante comandos informados, a partir de 
ações hegemônicas que pretendem unificar, e não unir. Esses comandos têm 
hoje um papel fundamental na segmentação do território, no aprofundamento 
da divisão social e territorial do trabalho (ANTONGIOVANNI, in: 
SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 408). 

 

 Com relação a outros elementos geográficos, em especial escala e cartografia, 

em períodos distintos mas não excludentes, os textos de Milton Santos são fontes 

permanentes de leitura, vantajosos para os estudos da comunicação e, em particular, das 

geografias da comunicação. Também há que se considerar as reflexões de Silveira 

(citado) sobre a escrita acadêmica, porque a atividade de pesquisa (e, decorrente desta, o 

próprio trabalho docente) que examine tópicos recentes de estudo enfrenta um desafio 

permanente, dentre eles sua constituição teórica e exploração empírica: 
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Evitar uma análise estruturada a partir de dois polos, a teoria e a empiria, 
nunca é fácil tarefa. Amiúde nem sempre o é, pois aparece como um 
discurso em que afirmações verazes, sem chegar a constituir um sistema de 
conceitos, são, para o objetivo do trabalho, apenas meia-verdades. Falta, 
tantas vezes, um esquema aplicável de forma efetiva ao que vai ser tratado 
como empírico. Assim, o que é apresentado como empírico corre o risco de 
se revelar apenas uma listagem dos fatos, ignorando que o que existe é 
sempre unitário. Na verdade, o que dá coerência às partes é a visão de 
conjunto, que precede e acompanha o exercício da análise (SILVEIRA, 
2011, p. 157-158). 
 

  Isso nos traz de volta à questão do contexto. O refinamento teórico que advém 

do contato com outro plano do conhecimento (a geografia, para nós da comunicação), 

mais a experiência empírica do construir espaços de intermediação (sala de 

aula/eventos), acumula valor simbólico e dá sentido ao propósito de confirmação de um 

campo, a geografia na comunicação. E a experiência coletiva e compartilhada de 

produção nesse plano de conhecimento gera outros caminhos e... contextos. 

   José Marques de Melo (2010) recupera, com o cuidado de investigador que lhe é 

peculiar, surpreendentes contextos e caminhos do primeiro contato de intelectuais 

brasileiros com as fronteiras do conhecimento história-comunicação-geografia. Em sua 

abordagem do pioneirismo de Manuel Correia de Andrade para a geografia da 

comunicação, Melo introduz no seu relato “vestígios de incursões bem anteriores nesse 

território-fronteira, configurando uma espécie de geografia precoce da comunicação 

brasileira”: 
Seus agentes são os intelectuais Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda e 
Fernando de Azevedo, que pertenceram ao quadro de pioneiros da 
Universidade de São Paulo. (...) Recai sobre Fernando de Azevedo (1950) o 
mérito de haver explorado mais detidamente as variáveis comunicacionais na 
idade moderna, estabelecendo nexos entre as "vias de comunicação" e a 
"civilização de movimento". O capítulo introdutório do seu livro sobre a 
estratégica linha ferroviária Noroeste contém verdadeira plataforma para 
uma ousada Geografia da Comunicação, correlacionando os meios de 
transporte de mercadorias e os canais de difusão das ideias na sociedade 
brasileira (MARQUES DE MELO, 2010, p. 85-86). 

 

 As geografias, assim mesmo no plural, fundamentam a produção de Correia de 

Andrade entre os anos 1940-1960: 
Manuel Correia de Andrade foi envolvido e influenciado por aspectos do 
movimento de renovação da geografia e de outras ciências, no qual 
destacam-se autores como Paul Claval, Bernard Kayser, David Harvey, Yves 
Lacoste, Pierre George, Jean Tricart, Pierre Deffontaines, entre outros. 
Movimento que gera uma geografia, ou geografias, muito vinculadas à 
denúncia de processos sociais até então negligenciados, especialmente no 
que se refere à chamada organização espacial, tanto urbana como rural sob 
influência da interpretação marxista. Há um esforço para tentar superar o 
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desinteresse epistemológico pela revisão metodológica e conceitual 
predominante e para compreender as transformações sociais vigentes na 
época (SAQUET, 2010). 

 

No Brasil e em outros países, portanto, o movimento que traz a geografia para 

perto da comunicação tem início nos anos 1950, década em que se inicia o processo de 

reconstrução conceitual do campo da geografia, aproximando-o das transformações 

sociais do período. Apenas cerca de 30 anos depois, a partir da fundação da Intercom 

em 1977, Melo identifica o interesse recíproco e a aproximação da comunicação com a 

geografia no âmbito da associação de pesquisadores. É quando autores com afinidade 

nos dois campos produzem material sobre: novas tecnologias; internacionalização e 

regionalização (Fadul, 1986; 1998; 2005), comunicação rural (Kunsch e Magela, 

1989/1993), globalização e regionalização (Bolaño, 1995/1999). 

 

 

Anotações (leituras) de fim  

  Apesar não estarem dentro do recorte proposto neste artigo, não há como deixar 

de citar seis autores, dois estrangeiros e quatro brasileiros, que contribuem para o 

quadro conceitual de base da disciplina Geografias da Comunicação.  

Começo por Andrew Herod, que em Scale (2011) invoca a complexidade de um 

dos conceitos fundadores da geografia: a escala.  

Primeiro, [escala] tem pelo menos dois significados; um técnico, quando se 
refere à relação entre a dimensão de objetos na superfície da Terra e o seu 
tamanho em um mapa (...). Em segundo lugar, não há um acordo claro e 
formal de que escalas 'realmente existem' – se são coisas reais, manifestas na 
paisagem, ou se são simples recursos mentais pelos quais nós categorizamos 
e damos sentido ao mundo (HEROD, 2011, p.xi-xii). 
 

Em Doreen Massey, Pelo espaço – uma nova política da espacialidade (2009), o 

argumento fundamental é que:  
 (...) importa o modo como pensamos o espaço; o espaço é uma dimensão 
implícita que molda nossas cosmologias estruturantes. Ele modula nossos 
entendimentos do mundo, nossas atitudes frente aos outros, nossa política. 
Afeta o modo como entendemos a globalização, como abordamos as cidades 
e desenvolvemos e praticamos um sentido de lugar. Se o tempo é a dimensão 
da mudança, então o espaço é a dimensão do social: da coexistência 
contemporânea de outros. E isso é ao mesmo tempo um prazer e um desafio 
(MASSEY, 2007 – Prefácio à edição brasileira, 2009). 
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 Curioso acompanhar como o objeto da investigação perpassa as experiências da 

pesquisadora, conforme este trecho narrado pelo geógrafo Rogério Haesbaert na 

apresentação da edição brasileira do livro: 
Nosso encontro foi fruto de um desses incontáveis entrecruzamentos de 
trajetórias que, sem que se planeje muito (ou nem um pouco), acabam 
ocorrendo e produzindo outros, completamente inesperados, percursos (...). 
O espaço, Doreen enfatiza, é justamente isso: uma imbricação de trajetórias, 
sempre aberto ao inesperado, ao acaso, e que, enquanto locus da coexistência 
contemporânea – ou da “coetaneidade”, como ela propõe –, é marcado pela 
multiplicidade, apesar de todas as tentativas e os discursos vãos da 
homogeneização e da padronização generalizadas (HAESBAERT, in 
MASSEY, 2009). 

 
 
A autoria de textos-chave para os estudos comunicação por um viés da 

geografia, o território, nos chega por Haesbaert (1997, 2009, 2014) e Haesbaert e Porto-

Gonçalves (2005), em textos elaborados no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal Fluminense, de ênfase regional. Se ocupam também 

dos territórios os geógrafos Marcos Saquet, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e 

Eliseu Sposito, da Universidade Estadual Paulista em Presidente Prudente, 

organizadores do volume de Território e Territorialidades (2015). O núcleo da pesquisa 

em Geografia reunido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, tem no 

livro Qual o espaço do lugar? Geografia, epistemologia e fenomenologia (2012) a 

expressão de análises e estudos influenciados pelo geógrafo Armando Corrêa da Silva e 

seu O espaço fora de lugar (1978). E finalmente, mas não por último, a geógrafa Bertha 

K. Becker chega pelas mãos de Milton Santos, ao organizar com ele o volume 

Território, territórios ( 2007).  

Todo esse processo de construção do programa da disciplina mostrou caminhos 

mas também muitas lacunas. Uma delas, por exemplo, de estudos que tratem de modo 

comparado e contextual como o traçado das estradas de ferro (Fig. 1) e, mais tarde, das 

rodovias (Fig. 2) forjou a estrutura do sistema contemporâneo de redes de comunicação 

no Brasil, a exemplo do backbone instalado a partir de 2005 pela Rede Nacional de 

Pesquisa – RNP, hoje Rede IPÊ, a rede de fibra ótica acadêmica (Fig. 3). Dependemos 

dessas associações no espaço e no tempo para formar um quadro mais completo da 

geografia no campo da comunicação. 
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Fig. 1 
Malha ferroviária Brasil, 1950 

 
 Mapa esquemático da densidade ferroviária do Brasil. In: AZEVEDO (1950), p. 52 

 
Fig. 2 

Malha multimodal - sistema de transportes Brasil, 2010 
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Fig. 3 
Conexões de fibra ótica Brasil, 2016 
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