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Resumo 

O jornalismo praticado no interior é diferente dos de 
grandes centros. O estudo deste jornalismo ainda está 
iniciando. Em nossa pesquisa nos propusemos encontrar 
as mídias jornalísticas, impressas e digitais, do Estado 
do Paraná e mapeá-las. Localizamos 314 mídias 
jornalísticas distribuídas em 133 dos 399 municípios 
paranaenses. O objetivo final é conhecer as variantes, 
abrangência, público e outros aspectos. O resultado será 
publicado em site próprio. 

Introdução  

O jornalismo do interior é regional e local, peculiar à sua 
realidade mas com qualidades e relevância. A pesquisa 
identificou que as mídias estão localizadas em grandes 
centros, mas também existem em cidades menores. 
Nestas predominam as manifestações digitais – portais, 
blogs ou fanpages em redes sociais. O mapeamento 
permite conhecer a localização e forma de 
apresentação. Com isso também é possível verificar as 
situações de ausência ou vazios midiáticos, locais onde 
há notícias e viabilidade de produção, mas sem 
manifestações. O trabalho busca compreender as 
características e estratégias de viabilidade 

Material e Métodos 

O estudo está baseado em métodos quantitativos e 
qualitativos. Foi iniciado no segundo semestre de 2018, 
tendo por base pesquisa realizada na disciplina 
Jornalismo Regional do 4º ano do Curso de Jornalismo 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi 
elaborada uma ficha-modelo e aplicada às 
manifestações identificadas. Em nosso projeto esta 
pesquisa foi reaplicada para coletar novos dados, 
confirmar a permanência/existência das mídias, inclusão 
de outras não percebidas anteriormente. O resultado 
compôs um banco de dados mais qualificado e 
estruturado. A pesquisa foi feita tomando por base dados 
disponíveis em associações de mídias do interior do 
Paraná, além de mecanismos de busca na internet, 
mailing de prefeituras. O contato com as mídias foi 
realizado por telefone, whatsapp e e-mail. Foi respeitado 
o direito do pesquisado não fornecer dados quando 
assim julgasse melhor. Foram descartadas mídias sem 
conteúdo próprio ou que somente publicassem notícias 
produzidas para outro meio (rádio/tv). Para fins de 
estudo, trabalho foi dividido entre as dez mesorregiões 
do Paraná, conforme referenciada pelo IPARDES. 

Resultados e Discussão 

O levantamento identificou 314 manifestações 
midiáticas, sendo 205 digitais e 109 impressas, 
distribuídas em 133 dos 399 municípios paranaenses. 
Foi observado que os centros regionais concentram 
maior número de mídias. A maior concentração está em 
Curitiba, pelo fato de ser a Capital do Estado. Não foram 
percebidas relações com aspectos como população, 
IDH, grau de urbanização, PIB e PIB per capita com as 
mídias de cada mesorregião. As mídias se concentram 
em municípios maiores, mas podem abranger outros 
lindeiros. Por outro lado, foram verificadas a existência 
de extensos vazios midiáticos no Estado do Paraná, o 
que demonstra que ainda há muito a ser investigado e 
analisado. Entre outros, quais aspectos contribuíram na 
formação dos números observados? O fato humano que 
ocupou cada mesorregião é um indicador? Como as 
manifestações avançam contribuindo para o fim dos 
vazios midiáticos? Como as mídias impressas 
sobrevivem diante das facilidades do digital? A 
confecção do Mapa da Mídia do Paraná, disponível em 
https://portalmidiasdoparana.com.br permite visualizar as 
concentrações e vazios e propiciar um ponto de partida 
em busca das respostas. 

Conclusão 

Dois terços dos municípios do Paraná carecem de 
cobertura midiática. O estudo permite chamar a atenção 
de profissionais para os vazios existentes. A inexistência 
de mídias locais impede a fiscalização dos poderes 
constituídos. Para isso é preciso que existam veículos 
midiáticos em todos os municípios. 
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