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Resumo 

 

O estudo “Regiões de Influência das Cidades” publicado em 2008 pelo IBGE sinalizou 

a existência de centros urbanos brasileiros que excessem influência sobre outras 

localidades por concentrarem distintos órgãos públicos, empresas, equipamentos e 

serviços capazes de dotar uma cidade de centralidade. A partir desse trabalho, levanta-se 

a hipótese que o Jornalismo também possui “cidades de influência”, ou seja, locais que 

exercem o controle e comando da produção jornalística. Neste sentido, como pensar 

dispositivos metodólogicos para definir uma cidade de influência jornalística? O texto 

sugere perspectivas que possam ajudar a entender e localizar as cidades de influência de 

jornalística, de modo a contribuir para o aprimoramento do campo jornalístico nacional. 
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Introdução 

Desde os anos de 1960, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realiza estudos para definir os níveis de hierarquia da rede urbana e delimitar as regiões 

de influência das cidades por meio da aplicação de questionários que examinam os 

fluxos de consumidores em busca de bens e serviços. Estas investigações resultaram na 

publicação de quatro edições do “Regiões de Influência das Cidades” ou Regic, sendo a 

última lançada em 2008.  

Na mais recente edição do Regic, o IBGE estabeleceu, primeiramente, uma 

classificação dos centros e, a seguir, delimitou suas áreas de influência com base na 

gestão do território dos centros urbanos (gestão federal e empresarial) e, 

secundariamente, as funções de fornecimento de equipamentos, bens e serviços. Na 

gestão federal foram observados os locais de instalação dos órgãos do Poder Executivo 

(Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Secretaria da Receita Federal – SRF e 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE) e do Poder Judiciário (Justiça Federal 

Comum e da Justiça Federal Especializada). Já na gestão empresarial foram 
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consideradas as informações do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE para 

identificar as empresas que possuíam unidades locais situadas em município diferente 

daquele onde se localizava a sede.  

Em seguida, o IBGE acrescentou dados sobre atividades de comércio e serviços, 

atividade financeira, ensino superior, serviços de saúde, internet, redes de televisão 

aberta e transporte aéreo para qualificar melhor a centralidade dos núcleos mapeados e, 

consequentemente, garantir a inclusão de centros especializados possivelmente não 

selecionados.  

A partir deste material, a investigação chegou ao estabelecimento dos seguintes 

níveis hierárquicos: a) Grande metrópole nacional - São Paulo, com 19,5 milhões de 

habitantes em 2007; b) Metrópole nacional - Rio e Brasília, reunindo respectivamente 

11,8 milhões e 3,2 milhões; c) Metrópole: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 

Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, com população de 1,5 milhão a 5,1 

milhões; d) Capitais regionais - 70 centros distribuídos nos subníveis A, B e C, com 

população máxima de 955 mil; e) Centros sub-regionais - 169 cidades divididas nos 

subníveis A e B, com 95 mil a 71 mil habitantes; f) Centros de zona - 556 munícipios 

divididos nos subníveis A e B, com população entre 45 mil e 23 mil habitantes; g) 

Centros locais - 4.473 cidades cujo número de habitantes é menor que 10 mil.  

Inspirado por este estudo, o presente artigo visa refletir sobre a influência 

jornalística que alguns espaços exercem sobre outros. Partimos do pressuposto que 

determinados centros urbanos possuem condições que lhes permitem comandar a 

produção jornalística de uma determinada região e, ao mesmo tempo, estabelecer 

ligações entre as indústrias de mídia das outras cidades.  

 

Breve discussão sobre cidade 

De maneira geral cidade corresponde a povoações de maior amplitude e 

importância por concentrarem em seu território atividades administrativas, comerciais, 

industriais, educacionais entre outras. O termo também é muito utilizado em oposição 

ao campo ou a vida rural.  

Segundo Joel Kotkin (2012), as cidades representam a maior criação da 

humanidade. Elas congregam e deflagram os impulsos criativos da humanidade por 

gerarem a maior parte da arte, religião, cultura, comércio e tecnologia. Também elas 

cumprem três funções cruciais – “o aspecto sagrado do lugar, a capacidade de 
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proporcionar segurança e projetar poder, e por fim o papel animador do comércio” 

(KOTKIN, 2012, p.20).  

Milton Santos (2006) considera a cidade como o “mais significativo dos 

lugares”, em que está guardado o cotidiano compartilhado entre as mais diversas 

pessoas, firmas e instituições. É nela que se desenvolvem os conflitos, as cooperações e 

as paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas 

manifestações da espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2006, p. 218). 

Nesse debate, o autor destaca a atuação priveligiada das metrópoles frente aos 

outros centros urbanos. “A cidade grande é um enorme espaço banal, o mais 

significativo dos lugares. Todos os capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas e 

formas de organização podem aí se instalar, conviver, prosperar” (SANTOS, 2006, p. 

218). Logo, as metrópoles são lugares ideiais para a localização de serviços e para 

distribuição de bens.  

Concordando com este pressuposto, Sonia Virgínia Moreira (2012) defende que 

as metrópoles são lugares por excelência das indústrias de mídia que agem de forma 

conjunta em um cenário marcado pela convergência e pela compressão de espaço-

tempo. Dessa maneira, a metrópole seria a personificação ideal da cidade midiática 

global que opera em diferentes níveis geográficos como referência midiático-cultural 

propagando para outras localidades um estilo de vida urbano, serviços e entretenimento 

por meio de projetos de mídia para distribuição internacional. (MOREIRA, 2012, p. 15). 

No entender de Kotkin (2012) essa condição das metrópoles deve-se ao fato 

delas terem assumido nos últimos anos cada vez mais o papel de centros culturais e de 

entretenimento. Estes locais deixaram de ser apenas centros de comando da vida 

econômica para se tornarem “uma grande galeria de lojas e lugares de encontro e 

confluência”.   

Também a expressiva presença do entretenimento de massa industrializado – 

publicações, filmes, rádio e televisão – na vida dos moradores das cidades fez com que 

os empreendimentos midiáticos representassem uma parcela crescente da economia das 

principais cidades produtoras de imagens, tais como Los Angeles, Nova York, Paris, 

Londre, Hong Kong, Tóquio e Bombaim (KOTKIN, 2012).  

Por outro lado, as cidades médias também são centros urbanos importantes, não 

apenas pelo seu tamanho populacional, mas principalmente pelo seu comando técnico 
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da produção. De acordo com Juscelino Gomes Lima (2017), as cidades médias ou de 

“Comando Regional” seriam: 

todas e quaisquer cidades, independente de seus tamanhos, mas dotadas de 

capacidades produtivas, com funcionalidades diversas e inseridas dentro dos 

diferentes circuitos de investimentos capitais, tomando por base, suas 

potencialidades regionais, responsáveis para processos de integração e 

desenvolvimento regional (LIMA, 2017, p.15). 

 

 Milton Santos e Maria Laura Silveira (2003) corroboram com esta perspectiva 

ao afirmarem que “as cidades médias são entrepostos e fábricas, isto é, depositários e 

produtoras de bens e de serviços exigidos por elas próprias e por seu entorno”. Isso nos 

autoriza a entender que as cidades médias funcionam como “centros de uma região”, 

visto que assumem a função de criação, direção, concentração e coordenação de 

atividades especializadas que atendam não apenas aos consumidores locais, mas aqueles 

que provem de outras localidades.  

 

Teoria das Localidades Centrais  

Dentre os estudos que tratam das cidades centrais e de como estas influenciam 

seus arredores, destaca-se a “teoria das localidades centrais”, formulada em 1933 pelo 

geógrafo alemão Walter Christaller, a partir da sua tese de doutorado "Os Lugares 

Centrais no Sul da Alemanha”.  

A proposta teória de Christaller partiu do seguinte questionamento: por que há 

cidades grandes e cidades pequenas, e por que elas estão distribuídas tão 

irregularmente? Com base nessa pergunta, o geográfo buscou demonstrar que a 

distribuição das cidades no território não era desordenada, mas que havia uma 

regularidade e uma hierarquia em sua disposição associada, principalmente, a fatores 

econômicos.  

A partir de então, Christaller desenvolve o conceito de “lugar central” para se 

referir a pontos do espaço que prestam bens e serviços urbanos especializados a lugares 

à sua área de influência. “Os chamados lugares centrais seriam aqueles mais elevados 

hierarquicamente, justamente por disporem de maior dotação de bens e serviços de mais 

alta especificidade”. (SILVA, 2011, p.69). 

Baseado nesse conceito, o geográfo concebe a existência de dois tipos de lugares 

centrais: o de ordem superior e o de ordem inferior. O primeiro são localidades que 

fornecem uma maior quantidade e variedade de bens e serviços especializados; 

enquanto o segundo oferece um número reduzido de atividades econômicas.  
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Em seguida, Christaller avança em sua pesquisa e constrói um sistema de 

hierarquia das cidades (aldeias, vilas, cidades pequenas, cidades médias e metrópoles) 

assentada em três príncipios: mercado; transporte e administrativo. Para Deolindo 

(2014): 

a) o princípio de mercado - centros de primeira ordem fornecem serviços 

de primeira ordem; centros de segunda ordem fornecem serviços de 

segunda ordem, e assim por diante, de modo que as diferentes ordens de 

cidades se organizam em uma hierarquia. Em geral, quanto mais baixa é 

a ordem de serviços, maior é o número de cidades que os proveem e 

menor a área que cada uma serve, de modo que tais mercados são 

essencialmente locais. Quanto mais superior a ordem dos bens e 

serviços, maior é a área servida, o que significa dizer que os mercados 

das cidades de mais alta ordem são mais abrangentes. Em consequência, 

poucas cidades cumprem essa função - observe-se que o número de 

metrópoles é muito menor do que de centros regionais, por exemplo. b) o 

princípio de transporte - para otimizar a economia no transporte entre 

lugares centrais, organiza-se uma rede mais eficiente de estradas a ligar 

essas cidades. Os centros de baixa ordem ficam a uma distância de média 

para grande dessas rotas principais. c) o princípio administrativo - 

lugares centrais secundários se organizam em torno de um lugar central 

principal que exerça sobre os demais seu poder administrativo e político 

(DEOLINDO, 2014, p. 03).  

 

Fora estes elementos de classificação hierárquica, Christaller expressa em sua 

teoria a existência das regiões complementares (o entorno ou “área de influência do 

lugar central”). São locais em torno (ao redor) de cada lugar central e que possuem uma 

relação de co-dependência com ele, inclusive no que diz respeito ao seu ritmo de 

crescimento. “Nesse sentido, quanto maior a centralidade de um lugar central, maior o 

seu entorno; e quanto maior a complexidade do serviço oferecido maior a área atendida 

por esse centro” (SILVA, 2011, p.71).  

Importante também considerar dois conceitos fundamentais da teoria das 

localidades centrais que podem contribuir para o estudo de influências do jornalismo. 

Um deles é de o “limite crítico”, que trata do nível de demanda mínima necessária para 

estimular a oferta do bem ou serviço.  Por exemplo:  

Um cabeleireiro tem de atender um número de pessoas de maneira a poder 

pagar a renda do estabelecimento, a conservação do equipamento e os 

ordenados do pessoal de limpeza. Com um número de clientes inferior a esse 

terá prejuízo. Essa procura mínima, ou seja, esta dimensão de mercado, é 

chamada limiar mínimo (BRADFOR; KENT, 1988, p. 20).  

 

O outro conceito é o “alcance médio do serviço”, que equivale à distância média 

para seja feito o uso do bem ou serviço adquirido no lugar central. Deolindo (2014, 

p.04) explica que na formulação original, “esse conceito está diretamente relacionado 

aos custos do transporte que liga lugares centrais auxiliares aos lugares centrais de mais 
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alta hierarquia, bem como ao tempo despendido e a segurança exigida durante o 

trajeto”. 

 

O que são cidades de influência jornalística? 

Compreender como uma cidade pode influenciar jornalísticamente outras 

perpassa, antes de tudo, por entender o significado do termo influência. Nos dicionários 

de língua portuguesa, influência é definida como uma ação que alguém ou algo tem 

sobre outra coisa, ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. 

O termo influência também está diretamente relacionado com a ideia de 

centralidade. Algo ou alguém só consegue exercer influência se detiver características e 

condições que lhe coloque em um grau mais elevado frente aos outros que estão à sua 

volta. No caso do jornalismo (enquanto campo acadêmico específico e profissão) a 

presença das empresas de comunicação, das agências de notícias e dos cursos superiores 

de jornalismo pode conferir centralidade a determinados centros urbanos. Desse modo, 

nossa proposta locacional das cidades de influência jornalística compreende três níveis: 

a) Produção de conteúdo jornalístico – Trata-se de encontrar cidades que disponham 

de uma alta ordem no desenvolvimento de conteúdo informativo, considerando para 

isso, a presença e concentração de diferentes veículos de comunicação. Logo, 

assumimos nesse primeiro momento contribuições de algumas pesquisas sobre 

meios de comunicação no Brasil para pensar esta categoria.  

O ponto de partida para o começo dessa argumentação é a publicação do IBGE, 

“Atlas Nacional do Brasil Milton Santos”. O projeto foi lançado em 2010 e “resume, 

por excelência, a meta de retratar o Brasil com informações necessárias ao 

conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania” (ALTAS NACIONAL, 

2010, p.01). Em 2017, a obra traz a atualização das seções “Brasil no mundo” e 

“Sociedade e economia”, além de um caderno temático inédito sobre cidades 

sustentáveis e população indígena.  

O Atlas Nacional ofecere mapas dos meios de comunicação no Brasil. Neste 

espaço, observa-se que o maior número de TVs aberta do país concentra-se no Rio de 

Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), registrando de 31 a 101 empresas (Mapa 01). Além desse 

eixo, as cidades de Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), 

Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) também possuem expressiva 

presença desse meio, reunindo de 11 a 30 empresas.  
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Mapa 01 – Empresas de Tv aberta no Brasil 

 

Fonte: Atlas nacional do Brasil (2010) 

 

Referente à presença das empresas de Rádio no país, as cidades do Rio de 

Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Cutitiba (PR) e Porto Alegre (RS) se sobressaem dos 

demais centros urbanos brasileiros por contarem com até 231 emissoras de rádio (Mapa 

02). Em segundo lugar, temos as cidades que apresentam de 16 a 50 empresas, como é o 

caso de Porto Velho (RO), Manaus (AM), Belém (PA), Teresina (PI), Fortaleza (CE), 

Natal (RN), João Pessoa (PB), Recife (PE), Salvador (BA), Vitória (ES), Belo 

Horizonte (MG), Goiânia (GO), Brasília (DF) Campo Grande (MS) e outros.  

 

Mapa 02 – Empresas de Rádio no Brasil 

 

Fonte: Altlas Nacional do Brasil (2010) 
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No que diz respeito aos meios impressos, Milton Santos e Maria Laura Silveira 

(2003) afirmam que nos centros urbanos apontados acima - São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Campinas - se instalam os detentores dos 

maiores e mais especializados banco de dados, incluindo os de revista e jornais de 

grande circulação do Brasil.  

Há também as empresas de informação em tempo real via satélite, como 

Reauters, CMA, Agência Estado/Broadcast, entre outras que fornecem dados 

às firmas que pagam o ingresso na rede. Graças aos computadores e à sua 

integração às redes, a mobilidade de notícias, normas e comandos torna-se 

uma realidade, assegurando aos centros de decisão um real poder sobre 

outros pontos do espaço (SANTOS & SILVEIRA, 2003, p.99).  

 

Associado a esta informação, os dados do Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC) demonstram que os jornais de maior circulação paga no país estão 

sediados em algumas das cidades mencionadas pelos geográfos. Em 2015 e 2016, o 

jornal Folha de S. Paulo, produzido na capital paulista, ocupou a liderança nacional em 

vendas, seguido pelo O Globo (Rio de Janeiro) e Super Notícia (Belo Horizonte), 

enquanto que O Estado de S. Paulo (São Paulo) e Zero Hora (Porto Alegre) ocuparam a 

quarta e quinta posições, respectivamente. Além desses títulos, entre os maiores jornais 

em circulação no país estão: O Tempo (Belo Horizonte); Correio do Povo (Porto 

Alegre); Agora São Paulo (São Paulo); Daqui (Goiânia); Correio Brasziliense 

(Brasília); Correio (Salvador), conforme revela Tabela 01.  

 

Tabela 1 - Os quinze jornais de maior circulação paga no Brasil (2015-2016) 

 

Fonte: Mídia Dados Brasil 2017 com dados do IVC 
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Oportuno considerar que os jornais mencionados integram a lista dos 50 jornais 

de maior circulação paga do país publicada desde 2002 pela Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ) com dados do IVC. Eles estão vinculados, de acordo com Sonia Aguiar 

(2016), a grupos empresariais de comunicação concentrados, principalmente, nas 

capitais da região sudeste. São 14 grupos midiáticos no sudeste, dos quais metade em 

SP, seis grupos em três capitais do nordeste (Salvador, Recife e Fortaleza) e cinco 

grupos proprietários de nove jornais no sul, dos quais cinco nas mãos do RBS 

(AGUIAR, 2016, p.22).  

b) Distribuição da informação – Corresponde a cidades com capacidade de não 

apenas de produzir notícias para si, mas de distribuir informação para outras 

localidades.  

O Regic 2008, por meio do mapeamento do fluxo dos jornais diários semanais e 

mensais editados em várias cidades brasileiras, dá pistas dos munícipios com poder de 

distribuição de informação por apresentar as cidades produtoras dos jornais e o alcance 

das edições (Mapa 03).  

 

Mapa 03 – Origem dos jornais vendidos no Brasil 

 

Fonte: Regic (2008) 

 

Pode-se observar que os grandes centros das regiões sul e sudeste são os 

responsáveis pela predominância na produção e distribuição dos impressos para as 

regiões circunvizinnhas. E nos casos de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto 
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Alegre (RS), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Luís (MA), 

Imperatriz (MA), Teresina (PI) e Brasília (DF) há remessa de edições para outros 

estados.  

O estudo ainda revela que os fluxos dos jornais das capitais variam, em geral, de 43 

km a 178 km, exceto os títulos de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro que chegam a 

alcançar longínquas cidades do nordeste. Em Roraima, Amapá e Sergipe todos os fluxos 

provêm apenas desses centros. Já no Amazonas, percebe-se que Manaus exerce baixa 

influência no Estado, visto que as edições de seus jornais chegam a apenas 18 

municípios.  

Mesmo considerando pertinentes os dados do Regic, ainda é necessário eleger outra 

varíavel que favoreça localizar os munícipios com potencial para distribuição de 

informação. Dessa forma, reconheceu-se nas agências de notícias um elemento 

importante, já que elas funcionam como distribuidoras e fornecedoras de notícias em 

um processo contínuo.  

Segundo Pedro Aguiar (2015), o modelo de agências de notícias adotado no Brasil 

está sob o controle de grandes conglomerados de imprensa e mídia eletrônica e assume 

duas funções distintas e simultâneas:  

a) a circulação de informação internamente entre os próprios veículos do 

grupo, poupando custos de produção e multiplicando o aproveitamento do 

conteúdo; b) a venda externa de certas frações do conteúdo produzido (em 

proporções variáveis, a depender de diversos fatores como exclusividade da 

informação jornalística e concorrência, entre outros), capitalizando receita 

sobre um mesmo material que já é elaborado de toda maneira pelo trabalho 

dos jornalistas da holding (AGUIAR, 2015, p. 02).  

 

Dentre as agências de notícias de grupos de mídias brasileiros estão: DA Press 

(Diários Associados); Agência JB (CBM - Nelson Tanure); Agência Estado (Grupo 

OESP -família Mesquita); Agência O Globo Infoglobo Comunicações S/A (família 

Marinho); FolhaPress (Grupo Folha -família Frias); Agência RBS (Grupo RBS -família 

Sirotsky); Agência O Dia (EJESA/Ongoing); Agência Anhangüera de Notícias (Grupo 

RAC - família Godoy); Agência Bom Dia (Cereja Digital);  Agência A Tarde (Grupo A 

Tarde - família Simões); Agência de Notícias Gazeta do Povo (GRPcom - Rede 

Paranaense de Comunicação) e Agência AG/A Gazeta (Rede Gazeta de Comunicações - 

Carlos Lindenberg) (AGUIAR, 2015). 

A maioria destas agências tem suas sedes em cidades da chamada “Região 

Concentrada”, que corresponde às regiões sul e sudeste do Brasil. Nestes locais ocorre 
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uma implementação mais consolidada dos dados da ciência, da técnica e da informação 

(SANTOS & SILVEIRA, 2003).  

A Região Concentrada possui os processos de mecanização e urbanização mais 

antigos e densos do país, bem como, a incorporação de atividades ligadas à globalização 

e de novas especilizações do trabalho. A cidade de São Paulo “mantêm sua posição 

hierárquica sobre a vida econômica nacional graças à concentração da informação, dos 

serviços e da tomada de decisões” (SANTOS & SILVEIRA, 2003, p.269).  

As agências localizadas na “Região Concentrada” do país são: DA Press (Rio de 

Janeiro); Agência JB (Rio de Janeiro); Agência Estado (São Paulo); Agência O Globo 

(Rio de Janeiro); FolhaPress (São Paulo); Agência RBS (Porto Alegre);  Agência O Dia 

(Rio de Janeiro); Agência Anhangüera de Notícias (Campinas); Agência Bom Dia 

(Jundiaí/S. Paulo); Agência de Notícias Gazeta do Povo (Curitiba) e Agência AG 

(Vitória).  

No caso da Agência A Tarde, a sede fica em Salvador (BA) na Região Nordeste. 

Segundo Santos e Silveira (2003), a região nordeste é uma área de povoamento antigo, 

assentada sobre estruturas sociais arcaicas que atuaram como freio às mudanças sociais 

e econômicas, acarretando desse modo o retardamento da evolução técnica e material e 

o processo de desaceleração da urbanização.  

c) Formação dos jornalistas – Refere-se a centros urbanos especializados na formação 

dos profissionais que atuarão no desenvolvimento de conteúdo jornalístico. Neste 

caso, a presença de instituições de ensino públicas ou privadas com curso presencial 

de Jornalismo nas cidades torna-se um fator relevante para perceber as influências 

jornalísticas de um determinado lugar.  

Antes de enfrentar este tema é necessário obter clareza sobre o papel das 

universidades públicas na promoção do desenvolvimento social, cultural e econômico 

das cidades. Segundo Wendel Henrique Baumgartner (2015), onde as universidades se 

instalam há a criação de demandas diretamente de espaço para suas atividades de 

ensino e pesquisa, bem como de moradia. Indiretamente, induzem, em função das 

especificidades e dos anseios de professores e estudantes, uma série de atividades de 

lazer, de comércios e serviços. 

As universidades, além do impacto econômico direto (investimentos, 

pagamento de salários, compra de mercadorias), ajudam a melhorar a 

imagem da cidade perante as demais, atraindo empresas e/ou atividades 

vinculadas a congressos e feiras. [...] 

As universidades e seus estudantes/professores mudam a “atmosfera” da 

cidade, além de disponibilizar várias de suas infraestruturas e facilidades, tais 
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como auditórios para realização de encontros e convenções, ou para eventos 

culturais (BAUMGARTNER, 2015, p. 98). 

 

 

Baumgartner (2015) sugere também que as em cidades médias e pequenas a 

influência econômica, política e cultural das universidades é mais visível do que nos 

núcleos urbanos maiores. Na grande cidade a diversificação econômica torna o aporte 

financeiro direto e indireto da universidade diluído pelo próprio dinamismo urbano. 

Essa temática (nos) leva a observação do ensino profissional universitário de 

Jornalismo no país. De acordo com Gadini (2009), até o final da década de 1980, o 

Brasil contava com o registro de aproximadamente 100 cursos de graduação em 

Comunicação Social constituídos pelas principais habilitações profissionalizantes: 

Jornalismo, Publicidade/Propaganda, Relações Públicas e, com menor frequência, 

Cinema, Rádio e TV ou, ainda, Editoração.  

 Nesse período, as instituições com cursos na área estavam localizadas, 

sobretudo, em São Paulo e Rio de Janeiro. Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Bahia e Paraná registravam cerca de 5 cursos por estado. As demais unidades da 

federação contavam com um, dois ou no máximo três cursos de Comunicação Social 

(Gadini, 2016).  

Somente na década de 1990 o número de cursos universitários aumenta no país, 

chegando a mais 250 cursos. Gadini (2016) considera que esse crescimento está 

associado ao aparecimento de novos programas de pós-graduação (stricto sensu) em 

várias localidades do país. 

A ampliação da oferta de vagas na área também pode ser relacionada ao 

surgimento de novos cursos de pós-graduação (stricto sensu), que a partir do 

início dos anos 1990 também deixa de ser exclusividade do eixo Rio/São 

Paulo/Brasília, registrados até então, com novos programas (PPGCom) que 

passam a funcionar na região metropolitana de Porto Alegre/RS, Salvador e 

depois Belo Horizonte (GADINI, 2016, p. 151). 

 

Atualmente, segundo informações do e-Mec, há 390 cursos universitários 

presenciais de Jornalismo em atividade no Brasil. São cursos oferecidos em instituições 

de ensino superior públicas e privadas que, em casos específicos, atendem não apenas a 

demanda das cidades que estão sediadas, mas também de outras localidades. É o que 

acontece com o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), 

campus de Imperatriz.  Com 10 anos de atuação no munícipio, o curso tem qualificado 

tanto maranhenses, quanto estudantes vindos de outros estados. 
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[...] A universidade tem atendido, além da demanda do Maranhão, aos 

estados fronteiriços: Pará, Piauí e Tocantins. Como Imperatriz está localizada 

próxima à microrregião do Bico do Papagaio, ao acolher esses estudantes 

ratifica seu potencial aglutinador em relação às outras regiões e confere ao 

curso uma natureza integradora (SILVA, 2017, p.65). 

 

 

Com base nesta e nas outras reflexões até aqui posicionadas compreende-se por 

cidades de influência jornalística os mais diversos espaços urbanos, independente de 

seus tamanhos populacionais ou territoriais, que orientam a produção e distribuição de 

conteúdo jornalístico, assim como a formação universitária dos jornalistas de uma 

determinada região.  

 

À guisa de uma conclusão 

A discussão apresentada no artigo é resultado de um esforço inicial para pensar 

uma definição e, de certo modo, também nortear a identificação de “cidades de 

influência jornalística”. Na medida em que tais reflexões indicam pistas para cercar, 

explicar e localizar estes centros urbanos pode-se simultaneamente utilizar as mesmas 

referências para discutir estratégias de operacionalidade para estudos de produção de 

mídia local e regional.  

Inspirada no estudo “Regiões de Influência das Cidades”, a proposição 

conceitual aqui exposta considera ver e apreender os centros urbanos brasileiros para 

além da gestão estadual e empresarial utilizadas pelo IBGE. Trata-se de pensar uma 

configuração da rede urbana a partir de variáveis que instituem e marcam o campo 

jornalístico, enquanto profissão e área específica de conhecimento.  

Dessa forma, a proposta de investigação contempla os níveis de produção de 

conteúdo jornalístico, distribuição da informação e formação dos jornalistas atuando 

através de suas organizações: de um lado as empresas de mídia que produzem notícias 

para atender a população e as agências de notícias que atuam na disseminação de 

conteúdo informativo em processo contínuo; de outro, as instituições de ensino superior 

com curso de jornalismo que qualificam e formam os jornalistas.  

Com base nestes elementos é possível diagnosticar uma condição de comando 

jornalístico de uma cidade frente a outras, mesmo que não se trate de grandes centros 

urbanos. As cidades de porte médio, por exemplo, podem se conformar como centros de 

influência no jornalismo ao disporem de capacidade produtiva e de formação 

profissional para efetivar suas demandas e de seu entorno.   
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