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Resumo
O trabalho descreve projeto de portal de mapeamento de mídia de Mato Grosso, incluindo
delineamento do experimento, resultados e análises de todo processo. A proposta é ressaltar
um modelo jornalístico que promove a aproximação entre o impresso e o digital. Discutemse primeiramente os conceitos de portal e ciberespaço no ambiente acadêmico, da transição
do impresso ao digital e dos bancos de dados no jornalismo digital. Traça-se um retrospecto
histórico, considerando o jornalismo digital parte do processo evolutivo do impresso, e
aborda-se sua importância para sobrevivência da imprensa tradicional. Relatam-se também
experiências positivas e negativas colhidas ao longo do projeto de criação do Portal de
MídiaMT. Explica-se ainda como se deu a inserção dos blogs alternativos no projeto, que
inicialmente não faziam parte da ideia inicial, mas que foi decidida em função da crescente
participação dessas plataformas na disseminação de notícias e opiniões. O objetivo do
trabalho, portanto, é a criação de um banco de dados que possibilite centralizar, organizar e
disponibilizar informações sobre os jornais do Estado que utilizem sites como segundo
meio de interação com o público, além de blogs e sites independentes, sem vinculação com
empresas jornalísticas.
Palavras-chave: Ciberjornalismo. Jornalismo Digital. Mapeamento de Mídia. Portal.
Blogs.
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“Le hasard ne favorise que les esprits préparés”
“O acaso só favorece a mente preparada”
Louis Pasteur

1.Introdução

Ao discorrerem sobre algumas particularidades do jornalismo online 1.0, Cavalcanti e
Ferrari dizem que “se pensarmos que em 1995 não tínhamos Google, Facebook, YouTube,
Twitter, download de músicas no iTunes, download de filmes no Netflix talvez
começaremos a achar que não se fazia jornalismo online nessa época. De fato, as
facilidades decorrentes das tecnologias hoje disponíveis, tornam o dia a dia dos jornalistas
bem mais ágil e dinâmico.
A sociedade contemporânea se vê diretamente ligada a novas maneiras de interação e
comunicação.
Tudo converge: a globalização da economia, um mercado que avança
cada vez mais profundamente sobre a vida social, o crescimento de uma
tecnociência, que sempre produz mais conhecimentos e objetos, um
espaço de comunicação cada vez mais livre e aberto. Tudo converge para
o virtual. (LÉVY, 2001, p. 123).

A web mudou a concepção de pesquisa, ao fornecer uma gama infindável de
conhecimentos. Mas a internet é um meio em que se pode encontrar uma sobrecarga de
informações instantâneas e descartáveis. A complexidade do ambiente digital requer que o
usuário encontre o caminho certo para buscar a informação necessária num mundo onde
nunca se teve tanta informação disponível. Muitas dessas informações ainda não estão
devidamente sistematizadas e organizadas. Isso pode ser extremamente trabalhoso se o
usuário não souber onde procurar, o que pode causar desperdício desnecessário de tempo
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ou até mesmo a não obtenção das informações que procura, pois o conteúdo está distribuído
em vários sites diferentes.
Partindo desse pressuposto percebe-se a falta de um banco de dados, um meio em que o
internauta interessado na mídia mato-grossense encontre em um só lugar a maior
quantidade de informações específicas sobre o tema que procura. Há muitas mídias no
Estado, porém, não havia nenhum portal para buscar dados informativos sobre esses meios
de comunicação de maneira direta. Diante desses fatores vimos a necessidade de catalogar
parte dos meios de comunicação do Mato Grosso em forma de mapeamento.
Quando estiver em pleno funcionamento, oferecendo de forma extensiva as informações
sobre a mídia estadual, o portal poderá ter papel importante como ferramenta em estágios;
no fornecimento de informações para pesquisas acadêmicas e também para manter os
internautas informados sobre as notícias de veículos de comunicação da mídia tradicional
de determinadas regiões do Mato Grosso que utilizem sites como um segundo meio de
interação com o público – além do jornal impresso – e dos demais veículos desvinculados
de empresas jornalísticas, como é o caso de blogs universitários, de jornalistas e de
associações, e por isso são aqui denominados de independentes e alternativos.
Sabendo que já existe um Guia de Mídia Nacional , no qual se pode encontrar parte dos
meios de comunicação do país, procuramos fazer um mapeamento da mídia matogrossense, porém, acrescentando diversos dados informativos: endereço, telefone, e-mail e
o endereço do site. Resolvemos adotar recorte estadual, concentrando-nos nos meios de
comunicação digital, a partir de pesquisa inicial, que detectou um Portal de Mídia de alunos
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em funcionamento. Esse portal
fez um mapeamento de parte dos meios de comunicação daquele Estado. A partir daí
buscamos fazer algo semelhante em Mato Grosso. Assim, o portal serve como ferramenta
de auxílio para quem busca por informações sobre Mato Grosso, entre outras necessidades,
no âmbito comunicacional. O bom funcionamento do portal exige contínua atualização e
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validação de dados, pois o mercado de Jornalismo, em qualquer região do país, não é
estático: está sujeito a constantes modificações.
A finalidade do projeto foi identificar as mídias nas cidades do Mato Grosso, e
disponibilizar a pesquisa feita na forma de um portal. Para isso, primeiramente
identificamos os jornais impressos que possuem sites; em seguida, levantamos algumas
informações contidas em bancos de dados nacionais, coletamos essas informações em sites
de busca e as atualizamos. Então catalogamos as informações que faltavam por meio de emails e por contato telefônico com os responsáveis por cada veículo midiático.
Citado por Pereira (2003), McLuhan observa que um excesso de informações trazido pelos
novos meios poderia tornar as pessoas e as instituições absolutamente cúmplices umas das
outras, por um lado, mas, por outro, um efeito de confusão identitária generalizada poderia
estar sendo produzido. Dessa forma a questão acerca de uma crise de identidade estará
amarrada diretamente à condição de comunicação global trazida com os novos meios.
O que desejamos instituir entre o jornal impresso e a rede digital é justamente o
balanceamento que deveria existir e também, democratizar as informações relacionadas aos
meios de comunicação. E isso se fez provável diante do mapeamento de mídias matogrossenses. No entanto, no decorrer do projeto constatamos que os jornais impressos ainda
se fazem pouco presentes na rede digital, isto é, muitos ainda não têm versão digital.
Visando o enriquecimento do portal, optamos por catalogar outros meios de comunicação,
que notamos estar em ascensão na internet. Mapeamos então blogs alternativos de notícias
e sites independentes (não ligados a empresas jornalísticas ou a veículos impressos).
Ressaltamos, porém, que o projeto se encontra em pleno desenvolvimento, ou seja, um
portal em constante construção, pois sempre haverá a necessidade de ser atualizado e
futuramente poderá conter o mapeamento de outros veículos midiáticos.
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2 Bancos de dados, bibliotecas virtuais e catálogos online como recursos para o
jornalismo digital
Estamos em um período importante de transição no que diz respeito às tecnologias. Todo
aquele processo que perdurou por séculos desde a descoberta do pergaminho e sua troca
pelo papel rendeu-se à era digital.
A ideia de construir bibliotecas virtuais (ou bibliotecas digitais) e bancos de dados online
não é algo inovador, em 1960, Ted Nelson fundou o projeto Xanadu, apesar de não ter sido
concretizado, o objetivo de Nelson era criar uma rede mundial que fosse um banco de
dados de capacidade infinita, com todos os documentos da humanidade, sendo que esses
documentos uma vez arquivados poderiam, por meio de associações, apontar para outros
documentos relacionados digitalmente.
Os bancos de dados ou base de dados podem ser definidos como “depósito integrado de
dados”, “coleção de documentos”, “repositório de informações para consulta e
recuperação” que são utilizados para a organização e estruturação das informações, e como
decorrência, facilitam a busca por esses registros para usuários da web. De acordo com
Guimarães possivelmente, a definição mais acessível de banco de dados seja a de uma
coletânea de informações ou dados associados entre si, “que representam aspectos de um
conjunto de objetos com significado próprio e que desejamos armazenar para uso futuro”.
(GUIMARÃES, 2003, p. 19.)
Os bancos de dados são a estrutura dos produtos da nova mídia contemporânea, pois para
ele, são um conjunto de formatos culturais estocados que servem para designar “novos
gêneros e narrativas” em diferentes campos e áreas. (MANOVICH apud BARBOZA, 2001,
p. 1312).
Já os catálogos digitais tiveram sua primeira demonstração em 1969, quando Frederick
Killgmore criou um catálogo cooperativo, baseado na ideia de que seria perda de tempo
reproduzir os mesmos dados infinitas vezes e que brevemente os computadores seriam
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usados em prol das bibliotecas para compartilhar, reproduzir e armazenar dados.
Atualmente, catálogos on-line são comuns e em áreas variadas, conhecidos como Opacs
(On-line Public Acess Catalogs), alguns possuem até mesmo interfaces personalizadas e
altamente sofisticadas.
O Laboratório de Comunicação On-line da Universidade da Beira Interior - UBI é um bom
exemplo de biblioteca digital de acesso aberto, que segue a tendência de que o
conhecimento deve ser universal e irrestrito: tem vários livros gratuitos e de interesse para
estudantes de Jornalismo, que podem ser baixados para seu computador .
As novas tecnologias da informação estão criando "bibliotecas sem
paredes para livros sem páginas". Mais conhecidas como bibliotecas
virtuais, estas novas formas e suportes estão redefinindo os paradigmas
atuais sobre informação, comunicação [...]. Interdisciplinaridade e
interatividade tornam-se as novas palavras de ordem. (LEVACOV, 1997).

No século passado as bases de dados eram apenas conjuntos de dados de cadeias de
caracteres e valores numéricos, atualmente, um banco de dados pode armazenar todos os
tipos de informações: desde simples textos até elementos multimídia. Isso exigiu uma
melhora nas proporções quanto à necessidade de armazenamento e a complexidade na
recuperação dos dados.
A principal diferença existente entre as bases de dados modernas e
classificação mais antiga de coleção de arquivos suportados pelo sistema
operacional reside na possibilidade de relacionamento dos dados entre si.
Por mais complexa que seja uma coleção de arquivos não reflete o interrelacionamento que existe entre os dados nem as regras de consistência
que explicitam estes inter-relacionamentos. (GUIMARÃES, 2003, p. 20).

As bibliotecas virtuais, os bancos de dados e os catálogos online são recursos utilizados
constantemente no mundo digital, que já estão inseridos no cotidiano das pessoas e deixou
de ser novidade há muito tempo, apesar de estar continuamente em mutação e
consecutivamente apresentar inovações.
O uso de bancos de dados no jornalismo não é inédito. De acordo com Suzana Barboza, o
pesquisador Tom Koch já previa anos antes o impacto potencial dos bancos de dados no
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jornalismo. Desde os anos 70 esse recurso foi adotado pelas redações dos jornais, como
forma de armazenar documentos informativos. “[...] O jornalismo empregou as estruturas
hierarquizadas de estocagem e ordenamento de informações dos bancos de dados para
adicionar maior qualidade e profundidade às suas narrativas”. (BARBOZA, 2004, p. 463).
No jornalismo digital, a ideia dos bancos de dados inteligentes utilizados de forma enérgica
é destacada, eles possuem habilidade de criar aberturas, com a finalidade de superar “a
metáfora do jornal impresso” (BARBOZA, 2004, p. 463). Desde o início dos experimentos
no jornalismo de forma digital até então, os bancos de dados continuam a ser o recurso
mais empregado nos sites de notícias mais distintos.
[...] A adoção de bancos de dados inteligentes e dinâmicos pode favorecer
a inovação, permitindo a exploração de novos gêneros, a oferta de
conteúdo mais diverso, a disponibilização/apresentação das informações
de maneira diferenciada, mais flexível e dinâmica, além da produção
descentralizada [...] (BARBOZA, 2004, p.464).

Os bancos de dados estão modificando a atuação das corporações jornalísticas, pois
possuem um desempenho essencial, determinam conhecimento, por oferecerem estrutura ao
que será manipulado e compartilhado com o público no geral.
Para António Fidalgo (apud BARBOSA, 2004b), a mudança mais importante que a internet
possibilitou foi a união entre o jornalismo e as bases de dados. Essa união gerou um
jornalismo digital com embasamento, pois a internet, de certo modo, também é um grande
banco de dados, e é ela que provê o aparecimento de novos elementos de cultura a partir do
uso dos “bancos de dados inteligentes”, sobretudo, no que diz respeito a produções no
jornalismo. Esses bancos de dados podem colaborar para originar conteúdos mais
diversificados, mais adequados as peculiaridades de um objeto digital.

3. Percurso metodológico: desvendando/desenvolvendo o produto
No primeiro encontro com o orientador, expusemos nosso interesse em desenvolver um
projeto relacionado à internet como ambiente promissor na área de Jornalismo. Após
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discussões, decidimos propor a construção de um portal de mídia, como forma de
contribuição de um projeto experimental de conclusão de curso para disseminação do
conhecimento sobre a mídia digital regional – atualmente em expansão.
Resolvemos adotar recorte estadual, concentrando-nos nos meios de comunicação digital, a
partir de pesquisa inicial, que detectou um Portal de Mídia de alunos da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em funcionamento. A partir daí buscamos fazer
algo semelhante em Mato Grosso, levando-se em conta a constatação de que não existia
algo parecido no Estado. Esse caráter inédito do projeto no Estado nos motivou e nos
impulsionou a desenvolver o presente trabalho.
Primeiramente, analisamos o portal da UFMS e observamos os critérios utilizados pelos
alunos para construção do site e para o levantamento de dados. No Portal de Mídia de Mato
Grosso do Sul foram catalogados todos os meios de comunicação do Estado. Já no nosso
portal utilizamos um critério diferente: por se tratar de um projeto experimental, com
poucos recursos para uma pesquisa de maior fôlego, catalogamos apenas jornais impressos
que possuem sites. Assim, nosso objetivo foi enfatizar a necessidade de adaptação desses
veículos de comunicação e às mídias digitais, pois, com o avanço tecnológico, é necessário
acompanhar o ritmo das mudanças e transformações ocasionadas pela Era Digital.
Por não termos domínio técnico na construção de sites recorremos a um webmaster para
montar um portal que atendesse às nossas necessidades. Após solicitar orçamento com
outros dois profissionais, optamos então por aquele que nos ofereceu melhor relação
custo/benefício: o valor do site ficou em R$ 500,00, acrescido de registro do site (R$ 66,20)
e de domínio (R$ 30,00 mensais). Apresentamos um briefing das características e
funcionalidades que gostaríamos que o projeto oferecesse e Vinicius Nogueira, o
webmaster, solicitou prazo de 30 dias, após o pagamento, para atender às solicitações, e
desenvolver o site, sujeito à nossa aprovação e alterações posteriores.
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No projeto apresentado ao webmaster especificamos as características que julgamos
necessárias. Primeiro escolhemos os tons de azul para compor todo o corpo do site, por ser
uma cor relacionada ao saber e por estar presente na bandeira do Estado, causando
identificação regional. Para personalização do site, utilizamos uma logo com elementos
relacionados à pesquisa, mapas e a Mato Grosso. Como pano de fundo propusemos que
fosse usado mapa como referência ao mapeamento das mídias.
Para um site ser considerado um portal ele precisa reunir algumas características
específicas, entre elas: links de sites de notícias que se relacionam de alguma maneira com
assuntos abordados no portal, link de sites e blogs acadêmicos e profissionais relacionados
ao conteúdo abordado nele. Além de ferramentas indispensáveis como: gadgets comuns em
sites e blogs, blogrolls, arquivos, marcadores, perfil, contadores de acesso, entre outros.
Como o nosso site se trata de um portal, tivemos que adaptá-lo para que ele abrangesse
essas exigências. Foram incluídos também links para as páginas de redes sociais como
Twitter e Facebook, que criamos para divulgar o portal de mídia e conquistar audiência (ou,
como se diz no jargão da área, para “turbinar” o site).
Essa estratégia faz com que se criem comunidades de usuários que se interessam por um
mesmo tema. Pela probabilidade de reunir milhões de pessoas de qualquer lugar do mundo
conectadas ao mesmo tempo, o conteúdo jornalístico tem sido o destaque principal dos
portais: Um tema central no conceito de portal é a organização da informação. O conceito
de portal surge da necessidade de fornecer aos utilizadores informação coerente, percebível,
organizada e precisa. (APARÍCIO et. al. 2004, p. 244).
Segundo Vieira (2003), os portais se diferenciam de páginas da web pela disposição que
possuem de identificar os internautas que o acessam, oferecendo uma possível comunicação
entre si, possibilitando assim, que as pessoas se relacionem pelos interesses que
compartilham, retirando disso, acrescimentos mútuos.
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Os conteúdos e sessões mais comuns nos portais são ferramentas, comunidades, comércio
eletrônico, e-mail gratuito, entretenimento e esportes, notícias, previsão do tempo, chats,
discos virtuais, home page pessoais, jogos online, páginas amarelas, mapas, cotações
financeiras, canais, mapa do site e personalização.
Com o aumento da informação na web o usuário não buscará mais acesso à internet apenas
por curiosidade. Irá se interessar por sites que ofertarão produtos e serviços customizados
às suas necessidades. É assim que surgiu a personalização dos portais. Essa ferramenta
oferece conteúdos flexíveis e liberdade ao internauta, que receberá em troca a possibilidade
de conhecer o perfil de quem visita o site. Esse internauta, por sua vez, pode tornar-se um
fiel leitor virtual:
Um portal é uma mudança revolucionária na maneira como as pessoas
usam a web, de modo que ocorre uma transformação na web, de uma
perspectiva de aplicação difusora centralizada na ideia de que todos veem
as mesmas páginas, para uma perspectiva de aplicações de distribuição
centralizada no usuário, na qual todos podem personalizar customizar e
adaptar coletâneas de páginas da web. (STRAUSS apud APARÍCIO,
2004, p. 244).

Dentro do conceito de portal existem os portais horizontais e verticais, sendo que o último
foi criado em 1999, tendo o objetivo de atrair a atenção de usuários que procuram serviços
personalizados. Conseguindo assim:
A fidelidade do usuário de serviços personalizados, como por exemplo, a
busca interna, para localização de informações publicadas dentro daquele
endereço – e não na imensidão da Internet, como ocorre com os sites de
buscas convencionais. (FERRARI, 2006, p. 35).

A TV tradicional foi unanimidade como mídia de massa por aproximadamente 50 anos. A
grade de programação era consumida passivamente pelos telespectadores. Não havia
interação nenhuma entre a TV e quem a assistia como existe na maioria dos programas
atuais, nos quais o telespectador é quem decide ou possui influência principal em qual
conteúdo e formato os programas terão.
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O objetivo de um usuário quando acessa um portal é interagir, e sentir que sua opinião é
importante. Essas modificações conceituam o novo padrão de informação e entretenimento.
“É uma combinação da mídia antiga e da nova, que se complementam e ao mesmo tempo
competem entre si” (FERRARI, 2006, p.38). E essa mídia inovada possui potencial para ser
uma ferramenta indispensável para o jornalismo contemporâneo, moldando assim com suas
muitas facilidades e qualidades novos editoriais cada vez mais interativos e atraentes aos
internautas, como abrangência de conteúdo, personalização e custo zero.
Por se tratar de um projeto em andamento e diante da realidade digital, na qual as
informações mudam em frequência indefinida, no corpo do site há um espaço no qual o
internauta pode interagir com a pesquisa, permitindo-lhe que nos envie, via e-mail, novos
jornais e blogs a serem mapeados ou até mesmo corrigir ou adicionar informações como
telefone, e-mail ou endereço que tenham sido modificadas após o período no qual
catalogamos os dados. Também separamos espaço exclusivamente para comentários dos
visitantes, com a intenção de promover a interatividade recíproca entre os próprios usuários
e até mesmo com a equipe do Portal de Mídia de Mato Grosso.
A principal ferramenta utilizada para compor a estruturação do portal foi o Google Maps ,
ou seja, um serviço de pesquisa que reúne mapas da terra via satélite, disponíveis
gratuitamente na web. Possibilita que qualquer utilizador na internet monte seu próprio
mapa personalizado e de simples acesso.
Todo o projeto estava voltado ao mapeamento dos jornais, e essa ferramenta nos ofereceu
um mapa expandido, no qual foi possível adicionarmos marcadores que situavam os jornais
em suas respectivas cidades contendo informações essenciais desses veículos de
comunicação.
Passados 30 dias nos encontramos com o webmaster, aprovamos o esboço que ele nos
apresentou e pedimos que fizesse algumas mudanças na estrutura e no leiaute. Voltamos a
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nos reunir com ele após algumas semanas para analisarmos as alterações realizadas e
aprendermos a manusear e inserir as informações no portal.
Mato Grosso possui 141 cidades, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) . Então dividimos essas cidades entre o grupo, totalizando 47 cidades para cada
membro do grupo catalogar. Utilizamos o critério de pesquisa por sites de busca e em guias
de mídias a nível nacional, a fim de encontrar as informações necessárias de cada jornal,
como: endereço, telefone e e-mails.
Enquanto catalogávamos, encontramos também uma grande quantidade de blogs e sites que
não possuem ligações com quaisquer empresas. Verificamos, então, que não poderíamos
deixar de registrá-los, pois, nas palavras de Costa:
Num mundo em plena expansão, onde a informação não cessa de crescer a
um ritmo vertiginoso, novas ferramentas modificam o comportamento
social, como acontece com a onda dos blogs, e propiciam novo modelo
jornalístico, em que a opinião pública passa a ser formada por milhares de
vozes diferentes. (2008, p. 191).

Denominamos esses veículos alternativos ou independentes, por serem escritos por
jornalistas autônomos e até mesmo por acadêmicos de Jornalismo, principalmente em
cidades onde existem Universidades que possuem o curso, e não estarem vinculados a
nenhum grupo de comunicação empresarial.
Quando concluímos o levantamento dos jornais, de 141 cidades mato-grossenses, apenas 21
possuíam jornais com sites. Desse modo percebemos que o Estado ainda é carente de
jornais impressos que utilizam sites como forma de extensão de notícias regionais, fazendo
com que essas notícias fiquem à disposição apenas das pessoas que têm acesso às versões
impressas. Por conseguinte, percebemos que de certa forma os blogs alternativos
descobertos durante as nossas pesquisas foram uma saída encontrada por alguns internautas
para preencher as poucas informações e notícias ou até mesmo a falta delas em
determinadas cidades.
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Acreditamos que os blogs foram escolhidos para desempenhar essa função por serem
veículos midiáticos digitais de grande popularização atualmente, de baixo custo, fácil
acesso e simples manejo, que não possuem critérios rigorosos ou formais para serem
utilizados.
No período de inserção das informações no portal, procuramos colocar os marcadores de
cada jornal catalogado localizados em suas respectivas ruas na estrutura do Mapa, porém
algumas ruas de várias cidades não estavam registradas na ferramenta do Google Maps.
Portanto, quando isso ocorria, optávamos por marcar os jornais em cima das cidades a que
eles pertenciam. Foram catalogados e registrados no mapa 36 jornais de diversas
localidades do Mato Grosso.
Durante o processo de levantamento de dados deparamos com algumas limitações. Sites
que não possuíam as informações que buscávamos, por vezes sem telefone para contato, email ou endereço físico e até mesmo que não constavam nenhuma dessas informações.
Também encontramos sites desatualizados e desativados. Entramos em contato com as
instituições que não disponibilizavam as informações que procurávamos por meio de emails e telefonemas e nos surpreendemos com a baixa quantidade de respostas obtidas.
Com isso, alguns sites deixaram de ser incluídos no mapeamento do portal.
Outro acontecimento que não esperávamos é que no decorrer do período de
desenvolvimento do projeto, ocorreu a greve da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), que durou cerca de quatro meses, fato que impossibilitou que houvesse reuniões
com orientador, o que prejudicou o andamento da pesquisa.
Devido à carência de jornais impressos com sites, e ao crescimento que observamos dos
blogs alternativos, por termos terminado com antecedência o levantamento de dados
proposto no início, nos reunimos com o orientador e ele nos sugeriu que adicionássemos
alguns dos blogs encontrados durante a pesquisa no portal de mídia. Com o objetivo de
iniciar um projeto em construção para incluir e catalogar também esses blogs no Estado de
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Mato Grosso, por ao mesmo tempo constatarmos que esta é também uma necessidade de
conhecimentos dos internautas e por não existir algo parecido já sistematizado. Talvez seja
esta uma necessidade até mesmo maior do que a proposta inicial, calcada na mídia
tradicional, em face do advento das novas tecnologias eletrônicas e digitais que surgem a
todo o momento, criando uma era em que nunca se teve tanta informação tão disponível.
A quantidade e qualidade de informações disponibilizadas atualmente nos blogs
evidenciam que houve progresso naquela ferramenta de comunicação e relacionamento,
constituindo vasto campo na pesquisa acadêmica da área.
Costa considera que a blogosfera é constituída de blogs em que as conversas e os posts não
se fecham,
O texto publicado pela manhã será completamente distinto à noite, quando
acrescido de comentários, correções e contestações dos leitores. Um
primeiro leitor sugere novos links. Um segundo agrega argumentos. Um
terceiro aponta para outro texto, dizendo algo muito diferente do que
acabou de ser escrito. Opinião e contraopinião fazem parte da natureza da
rede.” (COSTA, 2008, P. 211).

Em razão disso, acreditamos que o produto final do presente projeto não poderia deixar de
ser um “work in progress”, em que somente a interatividade com os internautas
interessados pode contribuir para juntar as peças do jogo em que necessidades de
informação, conceitos e ferramentas se misturam no ambiente digital de forma não linear,
aprimorando a expressão, transmissão e compreensão de conteúdos e mensagens entre
pessoas que alternam de forma dinâmica as funções de emissores e receptores.

4. Considerações finais
A união entre mídias clássicas e antigas é uma tendência evolutiva da comunicação e, com
o advento da internet, que emprega diversas tecnologias, as empresas jornalísticas veem a
necessidade de se reorganizarem.
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No intuito de ressaltar a importância de adaptação dos jornais impressos às mídias digitais,
desenvolvemos o Portal de Mídia MT. Um mapeamento em forma de site que funciona
como um catálogo das mídias impressas de Mato Grosso que disponibilizam conteúdo
também na internet.
O projeto foi constituído de uma parte teórica que é formada por embasamento teórico e o
reconhecimento da realidade do Estado, que foi constituída por meio da observação e
levantamentos descritos no item Percurso Metodológico.
Com a construção do projeto do banco de dados, constatamos por meio do levantamento
dos jornais, que das 141 cidades, apenas 21 possuíam jornais que disponibilizam uma
versão on-line. Desse modo percebemos que o Estado ainda é desprovido de mídia
impressa que utilize sites como suporte jornalístico, fazendo com que essas notícias fiquem
disponíveis somente às pessoas que tem acesso às versões impressas.
Por outro lado, ao catalogarmos as cidades encontramos também uma grande quantidade de
blogs e sites alternativos. Então, de posse dessas informações, apesar de não fazer parte da
ideia inicial, incluímos e catalogamos também esses blogs no portal.
Em síntese, o planejamento e todo o desenvolvimento do projeto buscaram contribuir para a
percepção dos meios de comunicação no que diz respeito à utilização da internet como
suporte jornalístico, bem como a importância de um banco de dados, um meio em que o
internauta encontre informações específicas de seu interesse.
Acreditamos que o Portal de Mídia MT também pode constituir referência para a mídia
local, que divulga as principais notícias da comunidade. O site dispõe de ferramentas de
tecnologia e recursos que facilitam a usabilidade e promoção da participação coletiva. E
pode contribuir como ferramenta em estágios; no fornecimento de informações para
pesquisas acadêmicas e também para manter os usuários informados sobre as notícias de
determinadas regiões do estado que possuem jornais impressos e que utilizem sites como

Grupo de Pesquisa em Ciberjornalismo – CIBERJOR‐UFMS
Cidade Universitária, s/n ‐ Caixa Postal 549 Tel: (67) 3345‐7040
CEP 79070‐900 * Campo Grande (MS) *
www.ciberjor.ufms.br ‐ ciberjornalismo.ufms@gmail.com

um segundo meio de interação com o público, além dos blogs que também servem como
disseminadores de informações.
O site entrou em funcionamento, em caráter experimental, na primeira semana de março. A
informação de que o portal estava no ar foi anunciada pelo blog do curso de jornalismo da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o FocAia As notícias vinculadas ao portal
serão disponibilizadas também pelo blog universitário.
O Portal de Mídia MT está disponível ao público no site (http://www.midiamt.com). Deve
ser revisto e atualizado periodicamente, de forma a atender às demandas dos internautas.
O resultado do trabalho, portanto, contou com uma boa dose de serendipidade , permitindo
aprendizado sobre o objeto de estudo e criatividade para se chegar a soluções para os
problemas surgidos no decorrer do desenvolvimento do trabalho. Essa é a razão da escolha
da epígrafe com que abrimos o trabalho: “Le hasard ne favorise que les esprits préparés”
(“O acaso só favorece a mente preparada”), Louis Pasteur.
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