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Resumo

O presente  artigo  traça  algumas  reflexões  sobre  a  relação  do jornalismo com o espaço 
urbano atual, partindo da hipótese de que estes dispositivos possuem papel fundamental na 
organização da forma como os agrupamentos humanos apropriam-se do seu território. São 
apontamentos teóricos que permitem analisar a nova praça pública da cidade a partir de 
uma nova relação  espaço-temporal  que pode tanto  anular  quanto  evidenciar  a  oposição 
entre o aqui e o ali, o nós e os outros, o centro e a periferia. Nesse caso, o jornalismo é 
concebido  como  um  dos  espaços  públicos  da  contemporaneidade,  capaz  de  gerenciar 
mediações  da  relação  do  homem com seu  território,  a  medida  que  se  constitui  espaço 
privilegiado  de  sociabilidade.  Para  efeito  de  aplicação,  optou-se  traçar  algumas 
considerações sobre o território urbano do Rio de Janeiro e o lugar de fala que os diferentes 
dispositivos jornalísticos ocupam na mediação da  sociabilidade carioca.
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Novos paradigmas das identidades territoriais

A saturação dos valores da modernidade, aliada à crise dos Estados-Nação e às 

novas formas de sociabilidade decorrentes das tecnologias de comunicação e informação 

têm operando modificações não só no cotidiano social, como também na maneira como o 

sujeito apropria-se do espaço territorial onde vive, em especial nos grandes centros urbanos. 

O tribalismo (MAFFESSOLI, 1987), por exemplo,  tornou-se um dos maiores expoentes 

dessas  alterações  nas  relações  sociais  pelas  quais  estamos  passando.  Grupos  bastante 

diferenciados e originários dessas áreas urbanas, como os punks, surfistas, skinheads e até 
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componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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mesmo os vegetarianos são exemplos de tribos que se caracterizam mais pela pulsão de 

estar  junto  que  propriamente  por  uma  marca  de  origem  herdada  pouco  suscetível  de 

evolução, circunscrita num dado espaço geográfico.

A fé inabalável na razão, a crença na ideia de progresso e o olhar voltado para o 

futuro já não são referenciais  que satisfazem a configuração das identidades  sociais  em 

sentido lato, com reflexo nas identidades territoriais que outrora permitiam a coesão e a 

estabilidade endógena dos agrupamentos humanos. Progressivamente, o lugar tradicional de 

encontros sociais que permitiam antes encaixar os sujeitos em determinadas identidades, 

agora passa a dividir espaço com outros lugares, como é o caso do jornalismo, em que o 

contato pessoal torna-se menos relevante que a própria possibilidade de mediação desses 

encontros. 

Se no pensamento moderno as identidades sociais permitiam encaixar os sujeitos 

em sólidas matrizes societárias, orientadas por aquilo que J.F. Lyotard (1998) denominou 

de “grandes narrativas”,  ou seja, uma espécie de enredo dominante por meio do qual o 

sujeito  é  inserido  na  história  como  ser,  possuindo  um passado  definitivo  e  um futuro 

previsível,  hoje  suas  fronteiras  encontram-se  menos  definidas.  Naquele  momento  era 

possível pensar que a relação do sujeito com o território começara com culturas pequenas, 

isoladas,  movimentando-se  através  do  desenvolvimento  de  comunidades  agrícolas  e 

pastoris,  passando  mais  tarde  para  os  estados  agrários,  até  chegar  na  emergência  das 

sociedades modernas do Ocidente. Noções de pertencimento e vínculo social, tão caras às 

clássicas teorias antropológicas, tiveram de se reestruturar na tentativa de entender a nova 

forma de relação do homem com seu território. 

Esta nova condição pós-moderna, apontada por autores como J.F.Lyotard (1998), 

tem  provocado  o  desencaixe  dos  sistemas  sociais  que  antes  permitiam  as  perfeitas 

localizações  territoriais.  A.Giddens  (1991),  por  exemplo,  acentua  o  distanciamento 

progressivo  dos  sujeitos  das  suas  referências  espaço-temporais,  antes  dada  por  uma 

identidade territorial  fixa e imutável.  Deste  modo, a localização até então impulsionada 

pelos contextos de um espaço territorial e de um tempo linear por onde os sujeitos sociais 

viviam a sua experiência  cotidiana,  fragmenta-se na mesma intensidade que crescem as 

possibilidades  de  se  viver  a  distância  e  se  criam  novas  formas  de  pertencimento  e 

sociabilidade.
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No  caso  particular  do  território,  as  relações  dos  sujeitos  ultrapassam  aqueles 

limites geográficos definidos originalmente pelo projeto iluminista decorrente do Estado-

Nação,  iniciado  no  século  XVIII,  após  a  Revolução  Francesa,  quando  o  exército  de 

Napoleão leva a outros povos os sentimentos de que estavam tomados,  de amor ao seu 

território, sua língua, seus costumes. Os franceses queriam para si outro tipo de nação. A 

ideia é propagada pelo mundo despertando em outros exércitos o sentimento nacional. Cabe 

lembrar que até a revolução, a França era pouco integrada, pois as diferentes regiões não 

constituíam, ainda, uma unidade cultural, uma nação unificada. Aliás, na Europa, uma série 

de Estados tiveram suas origens na unificação de várias tribos, feudos e povos de culturas 

diversas, através de consenso de uma identidade territorial altamente unificada.

No caso do território do Estado Moderno, o sentimento de nacionalidade chegou a 

extremos,  por vezes, trágicos, nos séculos XIX e, especialmente,  no século XX, quando 

nacionalismo3 passou a ser confundido com raça e as teorias racistas de superioridade de 

um povo em detrimento de outro passaram a ser propagadas pelas ideologias nazistas e 

fascistas, como saída para a crise do período posterior à Primeira Guerra Mundial. Seus 

defensores  (Benito  Mussolini  e  Adolf  Hitler)  alentavam  esse  sentimento  nos  povos, 

alegando que outros povos não tinham capacidade de autodeterminação e que sua índole 

oferecia perigo à nação e outros tantos absurdos (R.Ortiz, 1985).

Assim,  desde quando foi criado,  o modelo Estado-Nação parecia  extremamente 

fértil para representar a "comunidade imaginada" (B.Anderson, 1989) e desejada, e encaixar 

os sujeitos sociais numa identidade territorial perfeitamente delimitada e estável. Se hoje a 

relação dos agrupamentos humanos com seu território não exclui outras formas identitárias, 

naquele momento significava a possibilidade ímpar de encontrar um forte laço comum para 

amarrar  uma construção  homogênea  em torno  das  identificações  comuns  dentro  de um 

território no qual o lugar geográfico apresentava-se de forma concreta.

Ao apresentar uma coletânea de textos sobre o assunto, Z.Mesquita (1993) atenta 

para o fato de que “(...) nos últimos tempos a ideia de território literalmente migrou de seu 

nicho – a geografia política – para grande número de ciências, da economia à linguística, e 

também  para  um  campo  cada  vez  maior  de  significados,  do  político  ao  cultural,  das 

3 Em torno do nacionalismo, as ideologias de direita e de esquerda viram-se confrontadas até por guerras que 
ninguém esqueceu, e devido as quais compreendemos porque o nacionalismo é mancha negra na Europa, 
todos sabem como é extremamente difícil manipulá-lo sem despertar os velhos demônios.
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fronteiras entre os povos aos limites do corpo e do afeto entre as pessoas”. Por outro turno, 

M.Sodré (1988) assinala que a apropriação da noção de território4 pelas ciências humanas 

faz-se,  atualmente,  pela  ampliação  do  lado  simbólico  do  espaço.  Daí  destacarmos  a 

relevância das mediações no processo de formação de identidades territoriais, bem como na 

organização e apreensão e alargamento do espaço vivido.

Assim, pensar em identidade territorial,  atualmente, passa por considerarmos ao 

menos dois aspectos relacionados ao espaço geográfico: de um lado, o papel das mediações 

na  articulação  de  significados  e  de  outro  lado,  a  existência  de  uma  nova condição  de 

encontros  sociais  no  interior  de  um  espaço  territorial  específico,  que  determinaria,  a 

exemplo  do  que  sugere  E.Landowski  (1992),  uma  nova  configuração  da  consciência 

coletiva5, a medida em que o Outro que pressupõe a auto-identificação do Si estaria hoje em 

novo estatuto. Ainda que distante este  Outro  esteja instalado entre  Nós e, portanto, agora 

seria preciso viver,  no imediatismo do cotidiano,  a coexistência  com os modos de vida 

vindos de outros lugares e cada vez mais heteróclitos. 

Neste sentido, as fixações culturais dos territórios na contemporaneidade ocorrem 

tanto pelo surgimento de novos grupos sociais que se formam quanto pelos novos espaços 

de mediações que possibilitam a experiência humana. Daí a importância da comunicação 

mediática, particularmente da imprensa. Isto porque os jornais como espaço de mediações 

simbólicas movem discursividades e estabelecem regimes de visibilidade dos territórios, 

que,  a  um  só  tempo,  podem  reforçar,  atualizar,  modificar  certos  traços  da  identidade 

territorial, bem como possibilitar a própria experiência em termos de sociabilidade local, 

demarcando fronteiras, incluindo e excluindo.

Não se trata apenas de uma coleção de países agrários ou industrializados, ou de 

pobres e ricos, colônias ou metrópoles, dependentes ou dominantes, arcaicos ou modernos. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um amplo processo de mundialização 

de relações, processos e estruturas de dominação e apropriação, antagonismo e integração. 

Aos poucos, todas as esferas da vida social, coletiva e individual, foram alcançadas pelos 

4 Originalmente  fundada  na etnologia.  De modo geral,  podemos alinhar  a  compreensão  de território  pela 
vertente  cultural  como “produto  da  apropriação  resultante  do  imaginário  e/ou  identidade  social  sobre  o 
espaço” (Costa, 1997, p.40). Etimologicamente, o termo vem da palavra latina territorium que é derivado de 
terra e que nos tratados de agrimensura apareceu com o significado de “pedaço de terra apropriada”. (Idem 
Ibidem, p.40)
5 Para uma noção de consciência coletiva ver: DURKHEIM, Émile.  Da Divisão do Trabalho Social - As  
regras do Método Sociológico. Os Pensadores – 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
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problemas e dilemas das novas formas de sociabilidade, que passaram a projetar as pessoas 

em sistemas cuja escala é desproporcional à extensão de suas percepções e às capacidades 

de  seus  corpos.  Por  outro  lado,  as  cidades  desenvolveram-se  ajustadas  às  normas  do 

mercado  global  e  agruparam grupos  humanos  diversos.  Elas  têm criado  programas  de 

reestruturação  urbana  para  controlar  os  problemas  sociais,  dentre  outros  fatores 

socioculturais.  Como  assinala  Adriano  Rodrigues  (1997),  a  possibilidade  de  viver,  a 

distância,  em  tempos  e  lugares  diferentes  inscreve-se  como  marca  emblemática  da 

contemporaneidade. 

Intervenções das mediações jornalísticas no território

As  práticas  discursivas  da  comunicação  midiática  contemporânea  sugerem 

repensar  o  jornalismo  enquanto  mera  modalidade  de  transmissão  cultural,  um  artefato 

simbólico  da  indústria  cultural.  Isto  porque  o  jornalismo  não  pode  ser  resumido  a  um 

fenômeno  que  simplesmente  registra  a  vida  social  como  consequência  natural  dos 

acontecimentos  sociais,  tampouco  a  um  instrumento  de  divulgação  da  cultura  entre  a 

população de um território, como se fosse uma espécie de espelho do real (A.Rodrigues, 

1997). 

Na  condição  pós-moderna  e  a  partir  das  novas  orientações  da  semiologia  dos 

discursos sociais,  o jornalismo deixa de ser definido como simples  suporte  técnico que 

coloca o homem em contato com o seu território, como fazem as análises funcionalistas da 

comunicação. Pelo contrário, o jornalismo aparece agora como forma de relação social e 

instância mediadora das necessidades e interesses dos agrupamentos humanos. Torna-se, 

pois, espaço privilegiado da dimensão da sociabilidade contemporânea porque concorre a 

uma  nova  forma  de  visibilidade  social  (...)  e  produz  uma  dilatação  do  espaço  público 

(G.Imbert,  1992).  Assim,  já  não  cabe  mais  falar  de  identidade  territorial  vivenciada 

exclusivamente  no  espaço geográfico  do território,  visto  que  as  identidades  sociais  são 

constituídas,  imaginadas  e  experimentadas  em  instâncias  mediadoras  cada  vez  mais 

sofisticadas, como é o caso da comunicação midiática, já que o campo jornalístico possui a 

tendência de mediar por completo o acesso dos cidadãos à realidade (M.Alsina, 1989).

Como  espaço  de  mediações  sociais,  o  jornalismo  viabiliza  a  sociabilidade 

contemporânea  orquestrada  pelo  funcionamento  discursivo  da  sua  produção,  cuja 
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materialidade manifesta-se no seu espaço topográfico, como é o caso das editorias “cidade” 

e seus correlatos, ou aquelas que fazem um zoneamento da cidade (sul, norte, bairro etc), 

mas também nas ofertas noticiosas de um devir de áreas sociais fundadas essencialmente 

nas possibilidades de fluxo informativo do veículo com as fontes jornalísticas disponíveis. 

Nesse caso, o dispositivo jornalístico cria categorias semânticas para o território a partir das 

narrativas  do  cotidiano  a  elas  vinculadas,  propiciando  assim  a  visibilidade  pública  do 

espaço social,  como é o caso das editorias de “política”,  “economia”,  “cultura” e outras 

rubricas criadas que fazem referências aos território ou nos títulos, como, por exemplo, “O 

massacre em Realengo”, publicada no jornal O Globo, 8 de abril de 2011. 

Outra  forma  de  funcionamento  discursivo  da  produção  jornalística  do  espaço 

territorial da cidade são marcas iconográficas (imagens) que os dispositivos utilizam para a 

construção dos  seus referentes.  Estas  marcas  fazem mais  do que decorar  ou ilustrar.  A 

articulação  do  texto  com  as  imagens  produzem  como  efeito  de  sentido  várias 

contaminações e associações em torno dos territórios da cidade. Por exemplo, a utilização 

quase que periódica do mapa geográfico da região metropolitana do Rio de Janeiro, em 

alguns casos do Estado fluminense, sempre com ponto de observação central a cidade sede 

da capital  é uma forma de demarcar  os limites do território  carioca e, se associado aos 

textos, indicará o lugar da sua inscrição. Também é possível a metaforização, via imagem, 

da  cidade  através  da  iconização  de  cenas  públicas,  monumentos  históricos,  cores  da 

bandeira  símbolo  da  cidade,  além  da  sua  evocação  por  intermédio  de  das  diferentes 

narrativas ambientadas no cotidiano carioca.  Desse modo, o compartilhamento das imagens 

das mediações jornalísticas favorecem a criação dos laços simbólicos de pertencimento aos 

diferentes espaços territoriais da cidade.

Como dispositivos que possibilitam as mediações, os veículos jornalísticos podem 

ser tomados como sujeitos semióticos dotados de certa racionalidade discursiva que, além 

de atuarem na cena pública,  arregimentam a sociabilidade dos grupos sociais  num dado 

espaço territorial. E é através do seu nome que eles adquirem personalidade e singularidade. 

Marcam uma ruptura com o paradigma jornal (Mouillaud, 1997), aquele que faz com que 

todos  os  veículos  sejam semelhantes  em termos  de formações  discursivas  (M.Foucault, 

1995) e que os identificaria, no plano da comunicação social. 
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O título-nome dos dispositivos jornalísticos passa a traduzir o exato momento em 

que cada um dos veículos, em concorrência entre si, são percebidos pela sua singularidade, 

tornando-se o jornal com artigo definido no substantivo. Note-se que tal singularidade é 

construída,  diariamente,  através  das  práticas  discursivas  mobilizadas  pelos  dispositivos 

jornalísticos.  São  elas  que  continuamente  referendam o  ponto  de  vista  do  veículo  e  a 

racionalidade contida em seu nome. Mesmo porque o nome seria uma referência vazia não 

fossem as práticas discursivas, já que, fechado em si, não haveria acréscimo de informação. 

Ele remete à existência de um referente supostamente conhecido pelo leitor, bem como a 

um  saber  pressuposto  que  permite  o  seu  reconhecimento  no  mercado  simbólico  da 

comunicação.

Nesse sentido, o conceito de lugar de fala (Verón, 1994). Ele permite distinguir a 

posição que os diferentes  veículos  de imprensa ocupam em uma determinada formação 

discursiva  (M.Foucault,  1995),  cujos  agentes  envolvidos  disputam a  negociam  as  suas 

formas de percepção e classificação do seu espaço territorial e acionam o dispositivo de 

produção de sentido, isto é, da territorialidade, na concepção  de Haesbaert Costa (1997), 

como conjunto de relações que se desenvolve no espaço-tempo dos grupos sociais.

Portanto, definir o lugar de fala que um dispositivo jornalístico atribui a si e a seus 

leitores  é  o  primeiro  passo  para  o  entendimento  da  busca  de  produção  de  sentido  da 

territorialidade. É a partir desse posicionamento que o veículo irá intervir,  negociar e se 

instituir  como  voz  coletiva  de  certo  território.  Trata-se  de  observar,  para  além do  seu 

conteúdo noticioso, a racionalidade discursiva com que cada dispositivo opera ao cumprir 

sua função social de fazer circular a informação, de dar a conhecer o desconhecido, atuando 

como ator social e não apenas como instância de representação. Significa dizer que cada 

veículo coloca-se na cena pública com uma voz particular que se pretende representativa de 

certos grupos sociais.

Dos  jornais  impressos  cariocas,  por  exemplo,  podemos  observar  como  eles 

marcam discursivamente seu lugar de fala em uma determinada ordem discursiva e fazem 

funcionar  certo  regime  de  visibilidade  social  do  território  urbano.  Esse  lugar  varia  de 

veículo para veículo,  já que cada um em particular  estabelece um contrato implícito  de 

comunicação, elevados à condição de falantes autorizados a representar os habitantes do 

território na defesa dos seus interesses. Assim, teríamos o jornal O Globo, como a voz da 
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referência dominante; os jornais O Dia e Extra, a voz do povo carioca; o jornal Meia Hora 

de Notícias, a voz do povão; e o jornal O Povo do Rio de Janeiro, a voz do povinho.

Reflexões sobre os (des) encaixes do território

A transformação do Rio de Janeiro em metrópole, acompanhando as estatísticas de 

urbanização e do desenvolvimento da cidade, encontra na história forte participação dos 

dispositivos  jornalísticos.  Como  instâncias  de  mediação,  eles  se  impõem  como  força 

organizadora das relações do sujeito com seu território, além de negociarem os processos de 

sociabilidade.  O fato de os discursos jornalísticos apropriarem-se de discursos de outras 

ordens,  por  exemplo,  tem como  consequência  imediata  uma  elaboração  dessacralizante 

(A.Rodrigues,  1997)  dos  discursos  sociais  pertencentes  aos  domínios  privados  da 

experiência. A dessacralização está intimamente relacionada ao estatuto da transparência do 

campo jornalístico  que,  ao contrario  da opacidade e da reserva dos outros campos,  é  o 

princípio indispensável da sua capacidade de universalização e formação de consensos. Por 

sua competência discursiva de fazer saber, de dar a conhecer, de informar, de noticiar e 

pautar  o  cotidiano  de  um  dado  território  geográfico,  ele  estaria  pois  alcançando 

pretensamente a totalidade da presença do homem no mundo. 

Uma rápida olhada sobre processo de ocupação do território do Rio de Janeiro 

permite  afirmar  que  a  cidade  é  resultado  de  uma  rede  complexa  de  fatores  históricos, 

geográficos, culturais, sociais de onde se percebe o diálogo muito forte com o centro e a 

periferia, o local e o nacional, o nacional e o estrangeiro, o moderno e o arcaico, o litoral e o 

não-litoral.  Tais  fatores  acabaram contribuindo  para  uma cidade  nitidamente  dividida  e 

híbrida.  Uma  divisão  que  não  se  limita  única  e  exclusivamente  à  questão  politico-

administrativa, mas especialmente ao ordenamento simbólico das diferentes instancias de 

mediações que tem atuado nesse processo, dentre elas a dos dispositivos jornalísticos. Áreas 

que produzem formas culturais próprias, sem no entanto deixarem de dialogar para compor 

o corpus identitário do espaço urbano carioca. 

Em primeiro lugar, o território da cidade do Rio de Janeiro reserva a referência 

simbólica da história nacional  por ter  sido sede do Império e da República e,  em certa 

medida, ainda é base para as diferentes construções para a identidade nacional brasileira, 

quer através dos diversos organismos federais que ainda atuam na cidade ou ainda pelas 
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referências locais de uma comunicação nacional em novelas e telejornais, por exemplo, pela 

grande circulação de turistas e migrantes que chegam. Nesse sentido, do ponto de vista da 

identidade territorial, a cidade viu nascer determinadas zonas que transcendem os vínculos 

previsíveis  no  mapa  cartográfico  da  cidade  e  onde  as  disciplinas  locais  costumam  ser 

afrouxadas. Na visão de M.Augè (1994), essas zonas constituiriam uma espécie de não-

lugares, conceito proposto para designar um espaço de passagem incapaz de dar forma a 

qualquer tipo de identidade.  Exemplos dessas zonas  nitidamente translocais (Landowski, 

2002) podemos citar os postos de apoio na orla da cidade, cada um agregando pessoas e 

estilos; os lugares da boemia, como o Baixo Gávea, Baixo Leblon; as ruas de prostituição 

em Copacabana ou na Glória; as quadras das escolas de samba; o calçadão; a Central do 

Brasil; a Lapa; os botequins e a ocupação das calçadas para o chope do fim da tarde, dentre 

outros.

Do ponto de vista geopolítico,  muitos  fatores contribuíram para a formação do 

território  carioca,  assim  como  outros  tantos  continuam  agindo  para  reforçá-los.  Desse 

modo, historicizar o desenvolvimento da organização espacial da cidade e sua distribuição 

social  permite  estabelecer  o  nexo  entre  esses  dois  processos  com a  composição  desse 

cenário  forjado  pela  divisão.  Ao  mesmo  tempo,  essa  forma  de  abordagem  possibilita 

identificar  quais  os  mecanismos  responsáveis  pela  definição  das  fronteiras  simbólicas 

desses  territórios,  bem como  compreender  as  estratégias  utilizadas  para  se  definir  tais 

fronteiras.  

O corte temporal mais adequado para iniciar essa abordagem é o início do século 

XIX, quando a cidade passa por um processo acelerado de crescimento, alavancado pela 

imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Foi necessária 

a intervenção do Estado, através da reforma – conhecida popularmente como “bota-abaixo” 

- liderada pelo então prefeito Pereira Passos, na primeira década do século. O projeto visava 

o saneamento, o urbanismo e o embelezamento da cidade que até o momento tinha uma 

estrutura colonial, dando ao Rio de Janeiro ares de cidade moderna e cosmopolita. 

A reorganização de um novo centro, através da abertura da Avenida Central nos 

moldes de Paris, atendeu às necessidades de circulação e aeração, próprias de uma cidade 

industrial, mas mantendo a semântica urbana tradicional. Ou seja, as unidades básicas da 

cidade do Rio de Janeiro, marcadas pela rua e pela praça, são preservadas  em suas funções 
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identitárias  originais,  garantindo a  apropriação  do território  pelos  seus habitantes  de tal 

forma que fruição da natureza manifesta-se num estilo de vida mais descontraído e alegre, 

decisivos na construção de uma nova identidade para a cidade: a de ser ao mesmo tempo 

uma metrópole moderna e um espaço voltado para o prazer.

É neste período que se começa formar uma conjuntura decisiva para se buscar a 

origem desse cenário. A partir da promulgação do decreto no 434 de 1º de junho de 1903, a 

cidade passou a ser organizada em área urbana e suburbana. Além disso,  a reordenação da 

área  central  do  Rio  de  Janeiro  definiu  a  ocupação  dos  espaços,  onde  o  Centro  ficou 

destinado  aos  negócios,  deslocando  a  elite  para  a  Zona  Sul  e  removendo  as  camadas 

populares para as áreas não atendidas pelo poder público. Ou seja, essas camadas ficaram 

destinadas aos morros e ao subúrbio, áreas de pouco ou nenhuma infraestrutura. Destinava à 

Zona  Sul  a  representação  de  civilização  expressa  no  estilo  de  vida  de  uma  elite 

culturalmente europeizada.  Nos morros e no subúrbio encontravam a parcela desprovida 

desses parâmetros civilizatórios. 

Uma outra ruptura configura-se com o  esvaziamento político-simbólico da cidade 

por  ocasião  da transferência  da  capital  da  República  para  Brasília  e  a  incorporação  da 

cidade ao estado da Guanabara, transformado em Rio de Janeiro. Nesse momento começa 

haver a transferência de representações para o bairro de Copacabana, que desde a década de 

50 assume projeção internacional, que aliado à expressão musical da classe média da Zona 

Sul (a bossa nova) impulsiona novos vínculos com o território. 

Com a criação do estado do Rio de Janeiro, parte da área suburbana (Zona Rural 

enquanto Guanabara) passa a ser designada por Zona Oeste. Esta, por sua vez, sofre uma 

nítida  divisão com o início  da ocupação da Barra  da Tijuca pela  classe média  carioca, 

beneficiada pelo Milagre Econômico da década de 70 e que buscava na proximidade do mar 

simbolizar o seu status, rivalizando com a aristocrática Zona Sul. Ademais, o território do 

subúrbio permanece como área de exclusão social,  detentor de verdadeiros guetos onde, 

pela ausência de políticas inclusivas do poder público, mantém forte a presença do aparelho 

coercitivo do Estado como mecanismo ordenador.  Por seu turno,  começa a se forjar na 

Barra da Tijuca uma estética do consumo que, hoje em dia, o hedonismo como o ideal de 

estilo de vida.
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É  nesse  ambiente  que  cena  enunciativa  dos  dispositivos  jornalísticos  cariocas 

emerge.  Eles  tendem  a  se  valer  desses  limites  territoriais  e  simbólicos  para  construir 

consensos sobre o sentimento de pertencimento ao espaço urbano, bem engendrar novas 

identidades territoriais a medida que valoriza o seu caráter dialógico e possibilita inscrições 

nos territórios da cidade através de narrativas que confortam diferentes jornalistas, fontes de 

informação, atores sociais e os próprios leitores. 
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