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                        Resumo 
A pesquisa de iniciação científica visa apresentar dados        
sobre a atuação jornalística da mesorregião Centro       
Oriental, que tem por capital regional a cidade de Ponta          
Grossa. A pesquisa, num primeiro momento, se voltou a         
identificar a presença de mídias noticiosas no Paraná        
considerando a divisão em dez mesorregiões. Após a        
identificação das mídias noticiosas em suporte impresso       
e digital, que apresentou um total aproximado de 314         
mídias jornalísticas, buscou-se, entre outras questões,      
constatar a existência ou não de jornalistas formados e         
sua quantidade, Entretanto, em função da ausência de        
dados confiáveis em relação a composição da equipe        
jornalística, tornou-se necessário ajustar a pesquisa,      
focalizando apenas em uma das mesorregiões, neste       
caso, a mais próxima, a Centro Oriental, em que a sede           
da UEPG está presente 

Introdução  
O jornalismo de interior se caracteriza por ser aquele         
produzido fora dos grandes centros urbanos. Tem como        
sua maior característica oferecer notícias da localidade       
onde está sediado. Além de reduzir o distanciamento        
geográfico, acabam firmando uma identidade política e       
sociocultural daquela região, característica que envolve      
a comunidade e possibilita que seus leitores consigam        
enxergar-se nas notícias. Os jornais interioranos contam       
com equipes de trabalho reduzidas, suas tiragens são        
baixas, alguns veículos têm apenas um profissional       
responsável. Em relação ao perfil destes profissionais, a        
maior parte não tem formação superior em jornalismo.  
Como parte de uma segunda etapa da pesquisa, foi         
aplicado questionário complementar, o qual se esperava       
recolher informações relacionadas à distribuição de      
funções e a formação dos colaboradores destas mídias.        
Para isso foi escolhido a Mesorregião Centro-Oriental,       
região cuja capital regional é Ponta-Grossa e onde a         
UEPG tem a principal sede, tornando-se próxima aos        
pesquisadores. 

Material e Métodos 
A pesquisa foi inspirada em estudo realizado para a         
disciplina de Jornalismo Regional do Curso de       
Jornalismo da UEPG, em 2018. Os dados passaram por         
revisão e aprimoramento. As fichas para a coleta        
começaram a ser reaplicadas a partir de agosto de 2019.          
 o contato com as assessorias das prefeituras. Com os         
dados que estes meios ofereceram, foi iniciado contato        
com as mídias por telefone, email e redes sociais. A          

seleção das mídias para esta pesquisa levou em conta         
alguns aspectos, a saber: deveria apresentar      
características noticiosas ou seja, informar sobre algum       
fato do cotidiano daquela local/região; possuir      
periodicidade/regularidade e ser mantida, ao menos em       
parte, por fonte publicitária direta, visível.  
Dentro do conjunto de dados, foram aplicados dois        
questionários semiestruturado na primeira fase: um para       
jornais impressos e outro para mídias digitais. E na         
segunda fase um questionário semiestruturado para as       
mídias da região Centro Oriental, com o objetivo de         
identificar o perfil dos colaboradores que trabalham       
nesses veículos.  

Resultados e Discussão 
Através da metodologia escolhida, foram encontrados      
um total de 314 veículos jornalísticos, sendo 109 mídias         
impressas e 205 mídias digitais. A região Oeste é a que           
concentra mais veículos, totalizando 68, a cidade que se         
destacou pelo grande número de mídias noticiosas foi a         
cidade de Curitiba, por ser a capital do Estado e possuir           
aproximadamente 1.933.105 habitantes, existindo um     
grande consumo de informação. A mesorregião com       
menor números de mídias foi a Centro Oriental com um          
total de 21, a região foi a escolhida para a aplicação do            
segundo questionário que obteve o retorno de apenas        
cinco mídias. O mapeamento dessas mídias permitiu a        
produção de um mapa das mídias no Paraná, disponível         
no site www.portalmidiasdoparana.com.br1. Portal que     
além de fornecer o mapa, disponibiliza de publicações a         
respeito do jornalismo de interior. 

Conclusão ou Conclusões 
Mesmo considerando número de veículos identificados,      
ainda existem muitos municípios sem nenhum tipo de        
mídia atuando. Outro problema é a ausência de        
profissionais graduados em jornalismo atuando nesses      
interiores, tanto por falta de recursos dos veículos para         
contratação, como também o preconceito que ainda       
existe sobre o mercado de trabalho no interior. 
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1 PORTAL MÍDIAS DO PARANÁ – disponível em         
https://portalmidiasparana.com.br (em fase de finalização) 

 
 

 

https://portalmidiasparana.com.br/

