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1 Introdução/ Desenvolvimento 

A seguinte comunicação tratará sobre o desenvolvimento da segunda etapa do 
Projeto  de  Monitoria  de  Graduação  Mapeamento  das  Práticas  Comunicacionais  da  
Região Metropolitana do Cariri. O projeto é uma iniciativa do curso de Comunicação 
Social – Jornalismo e está em andamento desde o mês de março de 2011 propondo-se a 
fazer o reconhecimento da atuação dos veículos de comunicação de massa nas cidades 
de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. No primeiro semestre de 2012 realizamos o 
mapeamento de sites e blogs que atendessem aos critérios previamente estabelecidos 
pelos monitores e orientador do projeto. A metodologia adotada para a realização do 
mapeamento do ciberespaço, bem como algumas das conclusões parciais obtidas, serão 
relatadas nesse resumo expandido.

O  Projeto  de  Monitoria  de  Graduação  Mapeamento  das  Práticas  
Comunicacionais  da  Região  Metropolitana  do  Cariri tem  como  principal  objetivo 
reunir informações sobre as mídias e a atuação jornalística na região. Com a instalação 
recente  do  curso  de  Comunicação  Social  –  Jornalismo  no  campus Cariri  da 
Universidade  Federal  do  Ceará,  ter  acesso  a  tais  dados  mostrou-se  extremamente 
necessário, uma vez que ainda não havia sido feita uma compilação dessas informações, 
tão importantes para a compreensão do cenário profissional na área.

No ano de 2011 foi proposto e executado o mapeamento dos veículos de rádio, 
televisão e da modalidade impressa. Foram identificados nas cidades de Juazeiro do 
Norte,  Crato e Barbalha um total  de dezenove rádios,  duas televisões (além de três 
sucursais de canais da capital Fortaleza), cinco jornais impressos (dos quais dois são 
sucursais de jornais de Fortaleza), e uma revista.

Em 2012, com a renovação do projeto, foi proposta a realização do mapeamento 
do ciberespaço, de assessorias de comunicação e de formas de comunicação alternativa. 
No primeiro semestre do ano desenvolvemos a etapa do mapeamento do ciberespaço, 
que abrange a identificação de sites e blogs. Baseamos nossa proposta de mapeamento 
na experiência do ano anterior, aprimorando alguns aspectos de acordo com o novo tipo 
de meio comunicacional, a internet, que apresenta peculiaridades distintas dos veículos 
já mapeados. 

As novas tecnologias da informação, especificamente a internet, vêm alterando 
com notável rapidez as formas de se produzir e transmitir notícias. A cibercultura se 
expandiu  com tamanha  intensidade  que  alterou  visivelmente  o  comportamento  dos 
veículos  comunicacionais  que  a  antecederam.  As  novas  relações  interpessoais 
promovidas  por  essa  recente  tecnologia  comunicacional  “mostram  muito  bem  o 
movimento  de  recombinação  cultural  em  um  território  eletrônico  em  crescimento 
planetário” (LEMOS, 2007). Ainda de acordo com André Lemos: 
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Para compreender esse processo, devemos tentar encontrar princípios 
que o norteiam. Podemos dizer, a título de hipótese, que há três leis 
que estão na base do processo cultural atual da cibercultura, a saber: a 
liberação do pólo da emissão,  o princípio de conexão em rede e a 
conseqüente  reconfiguração sociocultural  a  partir  de  novas  práticas 
produtivas e recombinatórias. (LEMOS, 2007, p. 1)

A produção de informação no ciberespaço, da mesma forma que se demonstra 
atualmente fácil de ser executada por qualquer indivíduo, apresenta-se potencialmente 
complexa  de  ser  analisada  e  mapeada,  uma  vez  que  não  há  um  mecanismo  que 
possibilite  a  identificação  imediata  da quantidade  de web endereços  e  muito  menos 
quem são as pessoas que os mantém. Dessa maneira, o procedimento de trabalho para a 
execução do mapeamento de sites e blogs no Cariri foi minuciosamente debatido para 
que se chegasse a uma justificativa plausível com a proposta do nosso projeto.

Este  resumo expandido tem como objetivos  tornar  acessíveis  as  informações 
obtidas e os métodos de trabalho desenvolvidos através do  Mapeamento das Práticas  
Comunicacionais da Região Metropolitana do Cariri, assim como fortalecer o hábito de 
se  estar  sempre  compartilhando  com  a  comunidade  acadêmica  o  conhecimento 
produzido por meio dos projetos incentivados pela Universidade. 

2 Metodologia/ Resultados 

A metodologia adotada para a realização do mapeamento de blogs e sites e para 
a obtenção das informações que serão descritas adiante foram: análise e discussão de 
bibliografia  relacionada  ao  tema;  ida  a  campo  para  aplicação  de  questionário 
padronizado; diálogo com especialistas no assunto e produção de relatórios críticos-
analíticos. 

Antes  de  selecionarmos  os  blogs  e  sites  que  seriam  mapeados,  realizamos 
diversos debates acerca dos critérios para a inclusão dos endereços da web em nossa 
lista de interesse. A observação prévia dos endereços virtuais também foi uma etapa da 
metodologia, momento em que agrupamos os quesitos a serem incluídos nas perguntas 
do questionário padrão. 

O mapeamento do ciberespaço teve início em março de 2012. A primeira ação a 
ser executada foi a listagem dos sites e blogs que indicassem convergência midiática, ou 
seja, fossem pertencentes aos veículos tradicionais já mapeados (TVs, rádios e jornais). 
Listamos um total de 17 endereços.  

Através de uma sondagem junto ao setor de informática do Instituto Federal do 
Ceará  –  IFCE,  ao  site  Registros.br e  a  pesquisadores  do  campo  da  cibercultura, 
buscamos saber sobre a possibilidade de se obter a quantidade de domínios de sites e 
blogs  existentes  na  região  do  Cariri.  Dessa  maneira  daríamos  um recorte  também 
quantitativo ao nosso objeto de pesquisa. No entanto, só foi possível saber a contagem 
de domínios de todo o estado do Ceará, logo a perspectiva de um mapeamento baseado 
em critérios quantitativos foi descartada. 

Ao percebermos a impossibilidade do recorte do número total de sites/blogs da 
região, partimos para a observação de alguns sites e blogs escolhidos aleatoriamente por 
cada um dos cinco monitores do projeto, a fim de percebermos neles algo em comum 
que  pudesse  nortear  nossa  pesquisa.  A  observação  foi  de  uma  semana,  na  qual 
reparamos os seguintes aspectos: principais temas abordados; envolvimento com grupos 
políticos, religiosos, empresariais; presença de interatividade; frequência de atualização; 
design gráfico da página, entre outros. 
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Baseados na leitura do texto Cibercultura como território recombinante (2007), 
do professor André Lemos e na observação prévia de alguns sites e blogs, elaboramos 
os questionários a serem utilizados. Foram produzidos quatro questionários para cada 
situação: um para sites que indicassem convergência, um para blogs que indicassem 
convergência,  um para sites  que  não indicassem convergência  e  um para blogs  que 
também não indicassem convergência.

Apesar  de  parcialmente  encaminhada,  os  procedimentos  de  pesquisa 
relacionados  aos  blogs  ainda  geravam discussões,  tendo  em vista  a  pluralidade  de 
funções que os mesmos podem desempenhar. Através da leitura do artigo do professor 
Alex Primo,  Blogs e seus gêneros: Avaliação estatística dos 50 blogs mais populares 
em língua portuguesa  (2008), ressaltamos algumas questões cruciais. Em sua análise, 
Alex Primo classifica  os  blogs  em dezesseis  gêneros  distintos.  Primo considera que 
“ainda  que  seja  importante  observar-se  a  tematização  principal  de  um  blog,  tal 
procedimento não é suficiente para analisar-se com profundidade o fenômeno de blogar 
em sua complexidade”. (2008, p. 2)

As quatro principais  categorias de blogs propostas por Alex Primo são:  blog 
profissional,  blog  pessoal,  blog  grupal  e  blog  organizacional.  Essas  categorias 
subdividem-se  em:  auto-reflexivo,  informativo  interno,  informativo  e  reflexivo.  Ao 
concluirmos  o  debate  do  texto  verificamos  que  a  realidade  proposta  por  Primo  era 
diferente daquela que encontramos no Cariri. Dessa maneira, adequamos a classificação 
desenvolvida por ele de uma forma que se tornasse compatível com o nosso objeto. 

A próxima etapa da pesquisa exigia de nós um recorte justificável de sites e 
blogs que seriam mapeados. Entendemos por ‘mapear’ a ação de observar a produção 
comunicacional  e  a  estrutura  dos  blogs/sites,  entrar  em  contato  com  os  seus 
responsáveis  a  fim  de  obtermos  as  respostas  para  nosso  questionário,  debater  as 
informações  conseguidas  e  posteriormente  produzir  os  relatórios.  Após  testarmos 
diversos  procedimentos  e  percebermos  que  seria  inviável  mapear  a  totalidade  das 
páginas  pessoais  e  institucionais,  cogitamos  o  número  de  acessos  recebidos  pelas 
páginas na internet como um critério relevante. A partir desse fator traçamos métodos de 
busca por esses sites/blogs mais acessados. 

Ao digitarmos em sites de busca, separadamente, as palavras Juazeiro do Norte, 
Crato e Barbalha, selecionamos os resultados das duas primeiras páginas, uma vez que 
o  mecanismo  de  busca  desses  sites  apresenta  primeiramente  os  endereços  mais 
acessados e buscados. Esse procedimento foi feito e refeito por todos os monitores em 
diferentes datas, horários e em três sites de busca distintos (Google, Yahoo e Bing). Os 
resultados foram semelhantes, com pouca variação. Ao final obtivemos uma lista com 
20 sites e blogs de caráter jornalístico/comunicacional.

 São eles: Blog do Crato, blog Crato Notícias, site Cariri Notícias, site Miséria, 
site da Rádio Educadora AM, blog Chapada do Araripe, blog Cariri Esportes, site Veja 
Juazeiro, site da Rádio Progresso AM, site JuaNorte, site da Rádio Vale FM, Blog do 
Juazeiro,  site  da  Rádio  Tempo  FM,  site  da  Rádio  Padre  Cícero  FM,  site  Barbalha 
Online, blog Barbalha em Foco, site da Rádio Barbalha FM, site da Rádio Cetama AM, 
site Diário do Cariri e site O Lagoense . Das vinte páginas da internet listadas, todas 
foram contactadas. Conseguimos aplicar todas as etapas do Mapeamento em quatorze 
delas. As outras seis que restam, até a presente data, não retornaram nossas tentativas 
em marcar entrevista. Porém, foram produzidos relatórios através de observações desses 
últimos seis endereços.

A partir  dos  sites  e blogs  já mapeados podemos elencar  algumas conclusões 
parciais a respeito do atual cenário web-comunicacional do Cariri. Antes de tratarmos 
do tipo de conteúdo difundido por estes sites e blogs, torna-se importante comentar a 
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motivação  que  justifica  a  existência  dos  mesmos.  Em  nosso  questionário,  muitas 
respostas se assemelham. A mais frequente refere-se ao fato de a internet proporcionar a 
comunicação ‘livre’, que não necessita de outorgas, autorizações e outras burocracias 
que envolvem os meios de comunicação tradicionais (TVs e rádios).

Outro motivo mais de uma vez citado foi o interesse em divulgar a região do 
Cariri, ou uma cidade especificamente, como é o caso dos Blogs do Crato e do Juazeiro 
e  do  site  Barbalha  Online.  Muitos  administradores  consideram  importante  fazer 
repercutir alguns assuntos que acontecem em nossa região. Uns reservam-se aos temas 
que passam uma imagem positiva e otimista do local. Outros preferem expor a região de 
todas as perspectivas possíveis. A liberação do pólo de emissão (LEMOS, 2007), que é 
quando  o  receptor  passa  a  ser  também  emissor  de  informação,  faz  com  que  a 
popularização da internet como fonte de informação seja cada vez mais crescente. Além 
disso, a facilidade em se tornar um emissor de conteúdo e a possibilidade de se obter 
lucro através disso são bastante atrativas.

Porém é notável que, a reprodução de conteúdos publicados em outros portais de 
notícia ser uma prática frequente entre os blogs e sites da região. São poucos os casos 
em que a produção própria de conteúdo supera a reprodução. Isso demonstra um alto 
grau de precariedade e amadorismo de tais páginas da web. Cerca de 66% das postagens 
observadas entre os dias 17 a 23 de setembro de 2012 eram copiadas de outras fontes, 
como demonstra o gráfico a seguir:

Gráfico 1: Produção e reprodução de postagens (2012)

Os  administradores  justificam  a  reprodução  de  conteúdo  alegando  que  esta 
prática só é feita quando os organizadores do próprio site ou blog não podem apurar os 
fatos para a produção da notícia por limitações estruturais. Há também a justificativa de 
que só é feita a reprodução quando se trata de uma notícia de relevância nacional ou 
internacional e que tenha gerado grande repercussão, sendo então do interesse de um 
grande número de pessoas. 

Observou-se  que  nenhum  dos  sites  e  blogs  reserva-se  exclusivamente  para 
discutir assuntos da região do Cariri. No entanto há aqueles que priorizam a região em 
seu espaço na web. A maioria deles trata dos mais diversos temas, aparecendo com mais 
frequência assuntos referentes à política, cultura, religião, policiais, esportes, cidades e 
entretenimento. Somente um dos blogs dessa lista dedica-se exclusivamente a um tipo 
de assunto, o Cariri Esportes, que como o próprio nome revela, trata sobre o esporte na 
região. Observou-se que 41% das postagens referem-se a assuntos do Cariri, contra 59% 
referente a outras localidades.

Aqueles que apresentam convergência, ou seja, representam algum veículo de 
comunicação, seja rádio, TV ou jornal, demonstram-se ainda tímidos nos investimentos 
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acerca  de conteúdo na web.  A maioria  das  rádios  que  possuem site  disponibiliza  a 
audição  online  da  programação em tempo real.  É  comum também o espaço para  a 
interação com o ouvinte. Outra característica é a reprodução de notícias de reconhecidos 
portais de informação da internet. No entanto, há raros casos de produção de notícias 
próprias, por exemplo, no site da Rádio Cetama AM, de Barbalha.

Os blogs possuem um grau maior de informalidade. A quantidade de reprodução 
de  conteúdo  de  outras  fontes  aumenta  nesses  blogs.  Grande  parte  das  postagens 
representa a opinião do administrador da página. Não há necessidade de publicidade, 
uma vez que sua hospedagem é gratuita. No entanto alguns blogs adotam a prática da 
divulgação publicitária em suas páginas. A preocupação com design gráfico é escassa, 
assim como também acontece com a maioria dos sites mapeados. 

A ausência de profissionais de comunicação, a grande reprodução de conteúdo 
de outros sites, o apelo sensacionalista, a irregularidade nas atualizações das postagens e 
todos os fatores já anteriormente mencionados, resumem, grosso modo, o que acontece 
em nossa região quando tratamos de comunicação na web.

3 Considerações Finais 

A realização do mapeamento de blogs e sites no Cariri, dada suas limitações, 
permitiu-nos  traçar  o  panorama  geral  acima  descrito.  A  compilação  de  todas  as 
informações obtidas, em uma perspectiva comparativa,  possibilita a compreensão de 
alguns aspectos importantes do cenário web-midiático caririense. 

O  presente  Mapeamento  revela  que  na  região  há  um  grande  interesse  em 
acompanhar a transformação informacional possibilitada pela internet.  Entretanto,  os 
investimentos e a profissionalização de pessoas que se dediquem a produção de um 
conteúdo de qualidade ainda são quase inexistentes. 

Sabe-se que o ciberespaço é atualizado e modificado constantemente e é onde 
nada se mantém estático por muito tempo. Tendo em vista essa característica, sabemos 
que as discussões levantadas através desse resumo expandido estão sujeitas a alterações 
e  aprofundamento.  As  informações  obtidas  através  do  Mapeamento  das  Práticas  
Comunicacionais da Região Metropolitana do Cariri estão disponíveis para os demais 
pesquisadores que possuam interesse no estudo da comunicação em mídias digitais.
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