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INTRODUÇÃO/DESENVOLVIMENTO

Esta pesquisa pretende analisar se a criação do site da rádio São Francisco FM, em 
Crato,  configura  ou não convergência  midiática.  Com base em observações  do conteúdo, 
entrevistas realizadas pelo Projeto de Mapeamento das Práticas Comunicacionais da Região 
Metropolitana do Cariri e literatura sobre o assunto.

O interesse dessa análise surgiu nas discussões do Projeto de Graduação Mapeamento 
das Práticas Comunicacionais da Região Metropolitana do Cariri, do qual sou monitora.

Em 2011 o projeto mapeou os veículos impressos, de rádio e TV. Este ano, mapeamos 
as mídias digitais (sites e blogs) e,  estamos trabalhando no mapeamento dos assessores e 
empresas de assessoria de comunicação que atuam na região.

O  objetivo  do  projeto  é  conhecer  e  compreender  como  ocorrem  os  processos 
comunicacionais e o mercado de trabalho no Cariri. Em reunião, discutimos textos acerca dos 
nossos objetos a serem mapeados e a metodologia de nossas pesquisas.

Durante o mapeamento traçamos os objetivos, os questionários que serão aplicados 
nas  visitas  técnicas  e  a  produção  dos  relatórios.  Nas  idas  a  campo,  entrevistamos 
representantes  das  instituições  mapeadas.  A partir  disso e  somado às  nossas  observações, 
analisamos  e  concluímos  as  dimensões  do  mapeamento  através  de  critérios  previamente 
definidos.

A rádio São Francisco localiza-se na cidade do Crato e foi uma das três mapeadas este 
ano, junto com a rádio Educadora Am e rádio Princesa Fm. É a única rádio comunitária do 
Crato, por esse motivo foi escolhida para ser analisada.

A revisão bibliográfica utilizada se baseia nos estudos sobre convergência de André 
Lemos, Sebastião Carlos de Moraes Squirra, Francisco José Castihos Karam, Néstor García-
Canclini e Manuel Castells.

A convergência digital está sendo trabalhada pelos veículos de comunicação da região 
do Cariri cearense no intuito de adequação às transformações tecnológicas proporcionadas 
pelo ciberespaço.

Há uma variação nas definições de convergência em cada autor. Por exemplo, para 
Squirra (2005, p. 79) “A convergência tecnológica deve ser entendida como a chegada de um 
vasto  cenário  de  instrumentos,  sobretudo digitais  que  desempenham [...]  funções  técnicas 
assemelhadas ou complementares.”

Já García-Canclini (2008, p. 3) pensa que “A convergência reconfigura o acesso aos 
bens culturais e às práticas comunicacionais.”

A internet modifica as formas de pensar e comunicar na sociedade contemporânea. 
Aumenta a interatividade, as fronteiras são derrubadas e o polo de emissão de informação é 
descentralizado. Tudo isso leva a crer que a comunicação está mais democrática. (LEMOS, 
2006, p.2, apud DUPRAT, 2007, p.36).
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As  relações  sociais,  culturais  e  comunicacionais  estão  se  reconfigurando.  O 
ciberespaço é sem dúvida, um espaço de novas práticas. A produção de conteúdos jorra de 
uma fonte inesgotável.

“A Galáxia da Internet é um novo ambiente de comunicação. Como a comunicação é a 
essência  da atividade humana,  todos  os domínios  da vida social  estão sendo modificados 
pelos usos disseminados da Internet [...]” (CASTELLS, 2003, p.225).

Os aparatos digitais permitem uma integração tecnológica e troca de informações ente 
os usuários. No entanto, o meio digital não está acessível a toda a massa. Os não usuários (os 
que não têm acesso)  são separados  daqueles  que detém saberes  e acesso tecnológicos.  O 
empecilho é a falta de acesso ou conhecimento para aplicar as tecnologias.

.  “O público  precisa  de  um meio  que  comparta,  em escala  global,  a  controvérsia 
pública, estimulando comentários e repartindo ideias, opiniões, informação e conhecimento, 
não se reduzindo a grupos étnicos, culturais, sociais, etc.” (KARAM, 2010, 282).

O propósito da convergência digital, mais que estabelecer e propagar o conteúdo de 
um veículo tradicional no ciberespaço busca explorar todas as potencialidades oferecidas pela 
internet. Um grande potencial é a integração multimídia e a interação do público.

“Os textos e as imagens vão existindo à medida que o leitor ou o espectador os usam 
ou reinterpretam.” (GARCÍA-CANCLINI, 2008, p. 51).

As  dimensões  do  ciberespaço  não  almejam  substituir  os  veículos  tradicionais  de 
comunicação,  mas  complementá-los.  A informação não  segue  mais  aquela  linha  emissor-
meio-receptor. Na zona virtual, muitos emitem para muitos. A conexão é que permite essa 
participação  democrática  e  o  feedback  entre  o  emissor  que  assume  o  papel  de  receptor 
simultaneamente.

Mas  para  García-Canclini  (2008,  p.  52)  “conectividade  não  é  sinônimo  de 
interatividade.” Dessa forma, mais que acessar um website, para que haja interação o público 
deve interagir com este e com outros usuários.

A  pesquisa  realizada  objetiva  compreender  como  são  gerados  os  processos 
comunicacionais na região,  a participação do público e o aproveitamento das plataformas 
digitais na Era da Informação.

METODOLOGIA/RESULTADOS

Para realizar a análise da convergência entre o conteúdo da rádio São Francisco e seu 
site,  foram  observados  os  endereços  eletrônicos:  radiosaofranciscofm105.blogspot.com.br 
(blog);www.saofranciscofm.aovivonanet.com(site);  www.radiosaofrancisco.fm5.com.br (link 
no site para ouvir a rádio). Realizou-se uma entrevista com Antônio Rodrigues (Locutor) em 
23 de abril de 2012 e foram utilizados os estudos de Squirra, Karam, Lemos, García-Canclini 
e Castells.

Durante  a  entrevista,  o  locutor  Antônio  Rodrigues  conta  que  o  site 
www.saofranciscofm.aovivonanet.com  foi  criado  em  setembro  de  2011  para  noticiar 
acontecimentos da região do Cariri e divulgar as atividades da rádio. Todos os funcionários da 
rádio têm acesso ao site para realizar postagens, mas o responsável é o diretor da emissora, 
Henrique dos Santos.

O site não trabalha um tema específico, apresenta assuntos variados tanto da região do 
Cariri, com destaque para a cidade do Crato e aos ouvintes da rádio, como também notícias 
nacionais. Segundo Antônio Rodrigues, os assuntos das postagens são definidos de acordo 
com sua importância e atualizados diariamente. Há reprodução de conteúdo de outros sites e 
blogs. As principais fontes são: Diário do Nordeste, O Povo, Jornal do Cariri, G1 e outros 
portais de notícias.
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A média de acessos do site é de 2.000 mil visitas por mês. Porém, esse número não é 
confiável, pois corresponde a uma estimativa do locutor e não há um método de avaliação de 
visitas. Utiliza apenas fotografias como recurso multimídia. Os comentários são filtrados. A 
participação do público ocorre pelo envio de e-mails para a rádio, além de uma conta no MSN 
(locutores105@hotmail.com),  que  serve  como  chat  entre  os  ouvintes  e  os  locutores.  As 
páginas da rádio nas redes sociais (twitter, facebook, Orkut), apenas divulgam a emissora, não 
havendo produção de conteúdo. Como a sua concessão é de rádio comunitária, não veicula 
conteúdo publicitário.

O  projeto  gráfico  é  de  responsabilidade  de  uma  empresa  de  eventos  denominada 
R.V.A, mas devido a problemas internos na rádio o site se apresenta desatualizado e, segundo 
o entrevistado, passaria por uma repaginação em maio deste ano. No entanto, até a data de 28 
de setembro isso não ocorreu.

O site que entrou em funcionamento em setembro de 2011 não apresenta postagens 
recentes.  Não há aproveitamento  da  plataforma quanto  aos  recursos  de  convergência.  Ao 
tentar  acessar  a  página  até  a  data  de  28  de  setembro,  surge  na  tela  a  mensagem  “site 
indisponível” e o endereço virtual da empresa que hospeda o site: www.hscrato.com, que da 
mesma forma encontra-se inacessível.

Em referência  ao  blog  da  radio,  Antonio  Rodrigues  afirmou  que  só  havia  o  site, 
todavia,  há  um  blog  no  ar  desde  agosto  de  2008,  no  endereço  eletrônico: 
radiosaofranciscofm105.blogspot.com. Esse blog foi criado com a finalidade de aumentar a 
interação entre a rádio e o público, e já menciona que o site está em construção,mas que a 
rádio  pode  ser  ouvida  ao  vivo  através  do  site:  www.radiosaofrancisco.fm5.com.br  (este 
endereço também não foi encontrado).

O blog possui uma postagem em 2008, trinta e três em 2009, quatro em 2010 e quatro 
em 2012, sendo a última do dia 23 de maio. Nenhuma postagem apresenta texto, apenas fotos 
de eventos e sorteio de promoções da rádio. Não há anúncios publicitários. Há um link de 
notícias do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, outro para ajudar a encontrar pessoas 
desaparecidas e mais um link para ouvir a rádio. Ao clicar em “play” não se ouve nada. Há 
uma barra de vídeos com videoclipes de artistas internacionais e trailers de filmes.

Segue abaixo, o Print do blog da rádio em 28 de setembro de 2012, às 10h36:

Figura 1
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CONCLUSÕES

Diante  dos  dados  analisados,  observa-se  que  tanto  o  site 
www.saofranciscofm.aovivonanet.com, quanto o blog radiosaofranciscofm105.blogspot.com, 
apresenta  o  seu potencial  mais  como meio  de comunicação,  do que como ferramenta  de 
convergência midiática.

Dessa forma, pela maneira como ocorrem os processos de comunicação na região, não 
ocorre  convergência  efetiva,  pois,  o  site  e  o  blog  somente  utilizam  suas  páginas  para 
manterem-se na plataforma digital, apenas um endereço que não produz conteúdo. Um espaço 
unicamente de reprodução e com pouca divulgação da emissora.

No caso do blog da rádio São Francisco, o uso da imagem se aglutina ao da palavra, 
com o acréscimo dos recursos gráficos. Isso pode ser observado pelo fato de o blog apresentar 
trailers de filmes internacionais e notícias do Jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, sem 
nenhuma contextualização ou aplicação cotidiana à comunidade ou à própria região.

A única produção própria são fotografias de sorteios de promoções da rádio que não 
vêm acompanhadas por nenhuma legenda ou texto, apenas o título. Nem a programação e os 
eventos da rádio aparecem em seu site e blog.

As críticas da audiência aparecem mais na internet, o que leva a crer que nesse espaço 
a  interatividade  aumenta.  No  entanto,  nem  o  público  que  acessa  o  blog,  nem  os  seus 
seguidores (o número de seguidores não é informado) sequer comentam suas postagens.

O  site  analisado  pode  ter  sido  criado  pelo  apelo  de  adesão  a  essa  ferramenta 
tecnológica,  sem o preparo necessário.  Uma vez que o público recorre  cada vez mais  ao 
produto da indústria globalizada. Isso poderia explicar o fato da página estar indisponível por 
tanto tempo à visitação dos internautas e dos próprios ouvintes da rádio.

Na plataforma digital há espaço para a criação coletiva e cooperativa. Ao interagir, o 
internauta se comunica e mais que isso, modifica esse espaço. A circulação de informações e o 
debate  é  que  configuram a  comunicação  autêntica  e  máxima  participação  do  público  no 
âmbito da convergência midiática. Nas webpáginas analisadas, nada disso se verifica.

Esse  é  um  momento  importante  para  quem  pratica  e  usa  os  recursos  digitais 
disponibilizados. Assim, quem consegue aproveitar essas múltiplas facilidades está à frente na 
sociedade da informação.

Logo, só é possível que haja convergência sob a criação genuína, possibilitada pela 
expressão livre e interativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CASTELLS, Manuel.  A galáxia  da internet:  reflexões  sobre a  internet,  os  negócios  e  a 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2003.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Leitores, espectadores e internautas. São Paulo: Iluminuras, 
2008.
KARAM, Francisco José Castilhos. Alguns apontamentos e um futuro aberto: sociedade da 
informação  e  do  conhecimento,  convergência  tecnológica,  diversidade  midiática  e 
ciberjornalismo.  Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 17, p. 278-285, setembro/dezembro 
2010.  Disponível  em 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/8195/5884>. 
Acesso em: 17 set. 2012.
LEMOS,  André.  Cibercultura  como  território  recombinante  in:  MARTINS,  Camila 
Duprat; SILVA, Daniela Castro e; MOTTA, Renata (orgs.). Territórios recombinantes: arte e 
tecnologia, debates e laboratórios. São Paulo: Cadernos Instituto Sérgio Motta 13 Coleção 

4



Universidade Federal do Ceará - Campus Cariri 
IV Encontro Universitário da UFC no Cariri

Juazeiro do Norte-CE, 17 a 19 de Dezembro de 2012

Cultural,  2007.  Disponível  em  <http://  www.premiosergiomotta.org.br/diversos/d_550>. 
Acesso em: 25 out. 2012.
SQUIRRA, Sebastião Carlos de Moraes. A convergência tecnológica.  Revista FAMECOS, 
Porto  Alegre,  nº  27,  p.  79-85,  agosto  2005.  Disponível  em 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3324/2582>. 
Acesso em: 17 set. 2012.

5


