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Resumo 
 
O livro, fruto da parceria do Mestrado em Desenvolvimento Regional e do 
Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté (SP) com a Cátedra 
Unesco/Umesp de Comunicação Regional, evidencia uma quantidade significativa de 
tema investigados, que vão do tratamento dispensado pela mídia ao Mercosul, passando 
pela cultura lusófona, a organização de redes regionais de comunicação, até festas 
populares, sistemas alternativos de comunicação, televisão e rádio. A obra chama 
atenção pela tentativa de se buscar construir um conceito midiático de região; pela 
apresentação de estudos que se alinham a uma taxonomia singular de região; e pela 
exposição de um conjunto de possibilidades teóricas, metodológicas, práticas e 
estratégicas de se investigar um fenômeno cada vez mais presente em nosso meio: a 
comunicação regional. 
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1 Publicação lançada no Publicom – Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre 
Comunicação 
2 Jornalista, escritor, professor, diretor da Cáte4dra Unesco/Metodista de Comunicação Para o 
Desenvolvimento Regional. É autor de vários livros e presidente da INTERCOM. 
3 Jornalista, professor, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento 
Regional da Universidade de Taubaté. 
4Autora e organizadora de várias obras, diretora-suplente da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação 
para o Desenvolvimento Regional, professora da UMESP. 
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