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Resumo 
O presente projeto de iniciação científica volta-se à        
releitura, análise e organização da memória científica do        
grupo de pesquisa da graduação e mestrado em        
Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa       
(UEPG) Lógicas de Produção e Consumo no Jornalismo.        
O desenvolvimento deste projeto considera o recorte       
temporal de 2009 a 2018 e divide-se em duas fases:          
levantamento das produções científicas que compõe o       
histórico do grupo, seguida de análise quantitativa; e,        
posteriormente, análise qualitativa. Ao total, foram mais       
de 100 comunicações científicas analisadas. Conclui-se      
caracterizando o perfil do grupo e suas principais        
abordagens em mais de uma década de atividade. 

Introdução  
A atuação do grupo de pesquisa Lógicas de Produção e          
Consumo no Jornalismo concentra-se em produzir      
reflexões sistematizadas a respeito da produção,      
circulação e consumo do jornalismo a partir da        
publicação de artigos e livros sobre o assunto. A         
presente iniciação científica surgiu da necessidade de       
mapear as produções do grupo desenvolvidas entre       
2009 e 2018, já que havia a informações preliminar de          
que somavam-se cerca de 80 trabalhos desde a criação,         
porém estes encontravam-se parcialmente acessíveis e      
dispersos. Dessa maneira, surge a demanda pela       
organização da produção para então caracterizar a       
ênfase em rotinas produtivas do jornalismo. 

Material e Métodos 

A primeira etapa da iniciação científica consistiu na        
varredura documental, seguida de análise quantitativa. O       
levantamento foi feito a partir de análise na Plataforma         
Lattes dos professores coordenadores. Os trabalhos      
identificados foram documentados em planilhas     
organizadas por gênero de publicação e incluíam       
informações como ano, autoria, título e local. Na        
segunda etapa, buscou-se pelos respectivos artigos na       
íntegra em sites e acervos pessoais e coletivos do curso          
de Jornalismo. A análise qualitativa orientou-se por cinco        
tópicos: foco principal; objeto empírico; metodologia;      
teorias e conceitos; e menção institucional. Compõe a        
metodologia de pesquisa, ao longo de todo processo, a         
revisão bibliográfica necessária para o entendimento      
introdutório do subcampo dos estudos do Jornalismo de        
rotinas produtivas (TUCHMAN, 1978) e da cultura       
jornalística (TRAQUINA, 2005). 

Resultados e Discussão 
Considerando a varredura documental nos Currículos      
Lattes dos professores do grupo, chegou-se ao total de         
131 comunicações científicas. Desse total de produções,       
59,5% eram publicações em eventos, 24,4% eram       
orientações, sendo a maioria iniciações científicas,      
metade financiadas pela Fundação Araucária, 9,9%      
eram artigos em periódicos, 6,1% livros e capítulos.        
Outro item analisado foram os anos de atividade mais         
intensa no grupo: 2011 a 2014 para orientações e 2013          
e 2015 para publicações em eventos. Para além disso,         
considerando a análise qualitativa, que contou com 39        
artigos na íntegra, constatou-se que: os eventos de        
maior participação são da UEPG: Seminário de Inverno        
de Estudos em Comunicação e Encontro Anual de        
Iniciação Científica (EAIC); os objetos empíricos mais       
estudados são jornais impressos comerciais; e 50,2%       
das produções concentram-se em objetos empíricos ou       
situações jornalísticas de Ponta Grossa. 

Conclusão ou Conclusões 
Em resumo, as análises demonstram que o grupo        
Lógicas de Produção e Consumo no Jornalismo, em 10         
anos, construiu um perfil de abordagens focadas       
principalmente no âmbito regional, estudando não só o        
jornalismo comercial da cidade, mas a própria produção        
no curso de graduação em Jornalismo. Além disso,        
constatam-se algumas lacunas na atividade científica,      
como a escassez de menções institucionais, sejam da        
universidade, graduação, mestrado ou do grupo. De todo        
modo, a iniciação científica valeu-se para aprimorar o        
conhecimento sobre o que é o grupo de pesquisa e          
organização de sua memória científica, agora      
disponibilizada a novos pesquisadores. Visa-se no futuro       
disponibilizar em plataforma online o acervo de artigos        
levantados, servindo assim de base para os       
pesquisadores do grupo. 
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