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Resumo  

 

Analisar os aspectos de regionalização nos editoriais, refletindo sobre a expressão opinativa 

nos jornais impressos piauienses, é uma oportunidade para revisitar os conceitos em torno 

dos gêneros jornalísticos. Com o intuito de observar se as questões regionais estão presentes 

nos editoriais dos três jornais impressos que circulam no Estado: O Dia, Meio Norte e 

Diário do Povo, realizou-se pesquisa quali-quantitativa e descritiva, fazendo-se uso de 

técnicas e instrumentos que possibilitam análise tanto interpretativa/subjetiva/qualitativa 

quanto objetiva/quantitativa dos dados coletados. Como técnica de análise de dados, opta-se 

pela análise de conteúdo. Dentre os resultados centrais, percebe-se que há aspectos de 

regionalização nos editoriais dos impressos, embora sejam explorados de maneira 

desordenada e sem continuidade. 
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1          Introdução 

 

Este artigo é síntese da dissertação “Aspectos de regionalização na imprensa 

piauiense: olhar sobre o editorial dos jornais O Dia, Meio Norte e Diário do Povo, Teresina, 

Piauí”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação e Comunicação da Universidade 

Federal do Piauí (PPGCOM), em 11 de março de 2014. Traz à tona temática da 

regionalização na mídia, preocupando-se em observar se as questões regionais estão 

presentes nos editoriais dos três jornais impressos que circulam no Piauí: O Dia, Meio 

Norte e Diário do Povo.  
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São objetivos operacionais da pesquisa:  analisar o conceito de regionalização na 

mídia, considerando-se como contrapontos o global, o nacional, o regional e o local;  

identificar a existência (ou não) de projeto de regionalização dos veículos, expresso nos 

respectivos editoriais, textos que expõem a opinião das empresas de comunicação;  

verificar como os editoriais concebem a regionalização, identificando os critérios de 

abrangência;  detectar as temáticas dos editoriais e o tratamento jornalístico a elas 

dedicado.  

Considerando que o editorial, em sua essência, expressa a visão da empresa de 

comunicação, questiona-se se há aspectos de regionalização nos editoriais dos jornais 

piauienses O Dia, Meio Norte e Diário do Povo, com sedes na capital Teresina – Piauí. 

Embora o editorial apareça em outras mídias, a justificativa dos diários impressos citados 

apoia-se na premissa sustentada por Marques de Melo (2003) de que os primeiros indícios 

de utilização do jornalismo opinativo surge no campo do jornalismo impresso. Desde então, 

surgem alguns questionamentos. Como os editoriais dos três veículos concebem a 

regionalização? Está ela presente nos editoriais? Os jornais destacam sua abrangência em 

nível regional, mas será que produzem conteúdos voltados prioritariamente para as 

informações regionais, na esfera do PI ou continuam a destacar as questões globais? O 

regional, se presente nos editoriais, envolve questões relativas às regiões do Piauí em sua 

totalidade ou dá prioridade e ênfase excessiva aos temas de interesse da capital?  

Tomando como referência os objetivos enunciados e as questões de pesquisa 

formuladas, é possível elencar os seguintes pressupostos:  a expressão opinativa dos 

jornais, refletida nos editoriais, valoriza questões vinculadas à capital Teresina, não 

abrangendo em seu gênero opinativo conceito regional mais amplo;  os jornais impressos 

de Teresina não mantêm projeto específico de regionalização;  os editoriais dos diários 

impressos piauienses, apesar de formalmente se direcionarem aos leitores – à opinião 

pública –, mantêm diálogo com o Estado, visando a interesses comerciais, financeiros e 

políticos, o que influencia diretamente na forma como concebem a regionalização e no 

tratamento dado às temáticas dos editoriais;  a temática prevalecente privilegia os temas 

políticos. Neste momento inicial, acrescenta-se que o termo – tema – está sendo utilizado 

como tópico ou item de estudo, enquanto temática tem maior abrangência, sugerindo um 

conjunto de temas. No entanto, tal como se dá no cotidiano jornalístico, e com base em 

Bardin (1977), as duas expressões – tema e temática – são empregadas como sinônimos, no 
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sentido de que, em alguns momentos, assumem a mesma ou quase a mesma significação 

que a outra. 

 

2          Gêneros jornalísticos e editorial como expressão opinativa 

 

Como integrante do gênero opinativo, o editorial, segundo Marques de Melo (2003), 

é praticamente exclusivo da imprensa, de forma mais precisa, dos jornais, trazendo a 

expressão opinativa da empresa. Na última metade do século XX, passa por modificações 

estruturais e o espaço a ele destinado é reavaliado pela maioria dos órgãos de imprensa. 

Acrescenta-se, porém, que o formato editorial também está presente em revistas semanais e 

em publicações de caráter técnico-científico. Se, tanto nos jornais como nas revistas, os 

editoriais têm presença garantida, a localização onde aparecem varia de título para título.  

Sobre este detalhe, o historiador brasileiro Benedito Juarez Bahia (1990) esclarece 

que os jornais matutinos tendem a fixar os editoriais em páginas certas e utilizam diversos 

recursos para destacá-los: uso de caracteres maiores, capitulares (primeira letra do início da 

frase com maior destaque), colocação de charges ou mesmo carta aos leitores. A página 

editorial, na qual o editorial aparece, como emissor da opinião oficial do veículo, em geral, 

não consta com assinatura. Em linha complementar, a página de opinião, vista por alguns 

teóricos e profissionais, como extensão da página editorial, contém sempre matérias 

devidamente assinadas. Afinal, nem sempre exprimem o ponto de visto do meio de 

comunicação. Os colaboradores, salvo raríssimas exceções, são livres para discordarem da 

linha editorial daquele determinado título. 

O editorial possui, por conseguinte, peculiaridades específicas enumeradas em 

quatro, de acordo com Beltrão (1980): impessoalidade (não é considerado matéria assinada, 

por isso, vem na primeira pessoa do plural ou terceira do singular); topicalidade (o tema é 

delimitado); condensalidade (ideias pontuais e afirmativas); e plasticidade, informação 

flexível, não dogmática e maleável.  

É ainda esse autor quem classifica as espécies dos editoriais segundo cinco 

variáveis: morfologia, topicalidade, conteúdo, estilo e natureza. Em relação à morfologia, 

destacam-se: artigo de fundo, editorial principal que, quase sempre, vem na página de 

opinião dos jornais; suelto, análise sucinta (tópico) acerca de um fato atual; e nota, que se 

refere a uma determinada ocorrência de modo a apresentar o desenrolar do acontecimento 

ao leitor. Quanto ao segundo item – topicalidade – Beltrão (1980) destaca as espécies: 
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preventivo, que aborda tema novo do qual podem advir mudanças ou prosseguimentos; de 

ação, voltado ao impacto da ocorrência enfocada; e de consequência, que centraliza 

repercussões e efeitos. Quanto ao conteúdo, os editoriais são informativos (esclarecem); 

normativos (enunciam procedimentos); e ilustrativos (enfatizam a educação do cidadão). 

No que diz respeito ao estilo, os editoriais abrangem duas linhas: intelectual (racional); e 

emocional, visando, com maior vigor, à sensibilização. E, por fim, em relação à natureza, os 

editoriais podem ser: promocionais, com a finalidade de reforçarem a linha editorial do 

meio de comunicação; circunstanciais, atentos ao imediato, lançando mão das chances 

corretas; polêmicos, beirando ao sensacionalismo, com a função de contestar e provocar. 

Marques de Melo (2003, p. 104-105) também define o editorial em consonância 

com os passos delineados por Luiz Beltrão. É bastante incisivo quando faz alusão aos 

conteúdos dos editoriais na imprensa brasileira, os quais, em sua essência, não tratam de 

temas diversificados. Permanecem, salvo exceções, atrelados aos interesses do Estado e dos 

poderosos: 

 

[...] o editorial afigura-se como um espaço de contradições. Seu discurso 

constitui uma teia de articulações políticas e por isso representa um 

exercício permanente de equilíbrio semântico. Sua vocação é a de 

aprender e conciliar os diferentes interesses que perpassam sua operação 

cotidiana. 

 

E não se trata de uma atitude voltada para perceber as reivindicações da 

coletividade e expressá-las a quem de direito. Significa muito mais um 

trabalho de “coação” ao Estado para a defesa de interesses dos segmentos 

empresariais e financeiros que representam.  

 

Ainda sobre o tema, Marques de Melo (2006, p. 70-71) revisita Luiz Beltrão e 

acorda que o editorial mantém singularidades: “[...] estruturalmente, reproduz o modelo 

universal do discurso aristotélico; funcionalmente, orienta-se não como bússola da opinião 

pública e sim como conversação (ora matreira, ora ostensivamente ameaçadora) com os 

donos do poder”. Bahia (1990), na ocasião, diferencia o artigo de fundo do artigo de 

opinião. Um dos aspectos distintivos é o estilo mais “empolado” e bombástico do artigo de 

opinião, comprovando mudanças constantes quando da utilização do editorial pela 

imprensa. Dois fatores são, então, considerados. Primeiro, as transformações constantes do 

jornalismo. Mudanças de técnicas (avanço das TIC); mudanças de conteúdos, com a maior 

participação dos indivíduos rumo ao jornalismo cidadão. Segundamente, a reorganização 
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das redações por meio da implantação de editorias obedecendo à segmentação gradativa e 

sistemática dos mercados.  

Segundo Bahia (1990), na atualidade, o editorial evolui frente à multiplicidade, à 

abrangência e à atualização das funções do jornalismo, com tal intensidade que, em seu 

perfil contemporâneo, o jornalismo situa, sim, o editorial no universo do gênero opinativo. 

As demais matérias, praticamente em sua totalidade, priorizam os critérios noticiosos 

observados quando da produção de textos informativos. 

Antes, a opinião da mídia é expressa em artigo de fundo, em geral, redigido e 

assinado pelos proprietários da empresas de comunicação. Hoje, além de não ser assinado, 

mesmo prosseguindo em seu intuito de fortalecer a opinião dos empresários ou de um 

conselho diretor (ou qualquer outra terminologia que se use), o editorial dificilmente é 

escrito por algumas dessas figuras e, sim, por um editorialista – profissional que prepara e 

assina o editorial. Sobre este fato, Bahia (1990, p. 98) crê que, quando o editorialista não 

integra o conselho de redação, tende a se ver “[...] como quem é pago para escrever e não 

pensar”. Em qualquer situação, porém, é evidente que o editorial, ao emitir o 

posicionamento das organizações comunicacionais, pode sofrer distorções. Uma dela é 

causada pela onipresença da determinação do chefe, por mais que seja escrito por um 

editorialista e definido por um conselho de redação. O termo manipulação, para esse caso, é 

empregado pelo autor, quando registra que “o público, ressentindo-se da falta de consenso, 

percebe na opinião uma unilateralidade e uma parcialidade tão flagrantes que até se chocam 

com a lateralidade e a imparcialidade das notícias” (p. 99). 

É o endosso à posição enunciada por José Marques de Melo, quando denuncia o 

atrelamento do editorial aos ditames do Estado em vez de fomentar diálogo com a opinião 

pública:  

 

Historicamente [...] [o editorial] alicerça a intermediação do jornalismo 

nas relações entre a sociedade e o poder, desde que se propõe a exprimir 

rejeições essenciais da cidadania e a reconhecer reações objetivas das 

instituições. Mais do que a notícia, a opinião se nutre da delegação dos 

cidadãos para exercitar o seu papel crítico (BAHIA, 1990, p. 100). 

 

A criticidade deve figurar como elemento intrínseco ao editorial, ao lado da 

persuasão e da linguagem direta e acessível. A notícia evidencia os acontecimentos 

diariamente. O editorial interpreta (ou julga) o sentido do que acontece. A partir daí, 

possibilidades e efeitos são mitigados ao ponto de antever novos fatos. Para isso, o 
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editorialista precisa ser astuto e “visionário”. Para Bahia (1990, p. 101), um bom 

editorialista é quem consegue agregar características de criticidade ao editorial e dose 

significativa de “acuidade crítica, sem a qual não consegue separar o que há de passageiro e 

acidental do que há de decisivo num acontecimento”. 

É possível questionar – o que faz os leitores apreciarem a leitura de editoriais? Bahia 

(1990) acredita que advém, inicialmente, da credibilidade do veículo, uma vez que o texto 

redigido pelo editorialista é o reflexo “fiel” da avaliação da empresa sobre os fatos. Afinal, 

a onda de modernidade que atinge os segmentos da sociedade contemporânea, incluindo o 

jornalismo, possibilita acrescentar à dimensão opinativa certo nível de exigência crítica tão 

consistente quanto a qualidade da notícia. Há, no entanto, que atentar para o risco 

permanente de o editorial opinar de forma equivocada ou simplesmente se posicionar mal. 

Assim como a notícia é elaborada, quase sempre, em nível de urgência, ao editorial também 

se exige a utilização de raciocínio, reflexão e equilíbrio, devendo ser sempre autêntico. 

 

Para ser uma opinião livre e independente, o editorial requer 

autenticidade. Da mesma forma que a notícia requer exatidão para ser 

aceita como veraz. Por esse motivo é que, sem perder a sua condição de 

pensamento oficial do veículo, o editorial deve se revestir de uma 

elaboração consensual e não impositiva (BAHIA, 1990, p. 104). 

 

No que concerne ao editorial, Beltrão (1980) argumenta que a linha editorial é 

sempre (ou deveria ser) o ponto de arranque para o editor, cuja atividade está (deveria estar) 

atrelada a princípios éticos e a normas práticas. Logo, o trabalho diário do editor é pautado 

tanto nos anseios da comunidade quanto nas diretrizes da empresa de comunicação. É,  

[...] através do editorial, principalmente, que o grupo proprietário e 

administrador do periódico manifesta sua opinião sobre os fatos que se 

desenrolam em todos os setores de importância e interesse para a 

comunidade e ligados à existência e desenvolvimento da empresa, 

intentando, desse modo, orientar o pensamento social para a ação na 

defesa do bem comum (BELTRÃO, 1980, p. 52, grifo nosso). 
 

No entanto, Marques de Melo (2003) discorda da concepção expressa por Beltrão 

sobre o editorial no trecho – “orientar o pensamento social para ação da defesa do bem 

comum”.  Para ele, o gênero opinativo acaba por não orientar a opinião pública. E insiste: 

acaba por nutrir relação de diálogo – geralmente amistosa – com os “donos do poder”. 

Prosseguindo em seu pensamento, a fim de reafirmar as características do editorial, 

mormente quanto à forma e ao conteúdo, e tendo como referência central a função da linha 

editorial, Beltrão (1998) compara o editorial com outro gênero jornalístico da categoria 
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informativa: a notícia. Afirma ser a notícia objetiva no momento em que relata os 

acontecimentos, incluindo o ocorrido ou ainda o que é possível de ocorrer. Sob este prisma 

de análise, está claro que a notícia se diferencia do editorial por sua profundidade, além das 

dimensões de tempo e espaço. Quer dizer, o editorial tanto“[...] pode nascer da notícia ou 

dela transcender, adiantar-se sobre ela, valendo-se de dados subjetivos e retirando de um 

fato [...] suas causas e consequências, inferências e conclusões” (BELTRÃO, 1980, p. 52). 

Em relação ao formato e em confronto com a notícia, o editorial pode ser 

visualizado como uma notícia qualificada, haja vista que representa o foro íntimo do 

veículo de comunicação. O editorial é, assim, uma notícia engajada. É exclusiva, porque 

emite opinião própria. É profunda, porque vai além da superfície dos fatos, incorporando 

autoridade, consistência e hierarquia aos conteúdos. Nesse sentido, na visão de Bahia 

(1990, p. 99), pode ser visto como “uma notícia informativa e opinativa que se caracteriza 

por uma posição crítica do acontecimento que se analisa e julga”. 

Outra característica apontada por Beltrão (1980) é a impersonalidade, na acepção de 

impessoalidade do editorial. Suas marcas podem ser expressas pelo fato de não constar com 

assinatura, além de usar ao longo do texto, a primeira pessoa do plural ou a terceira do 

singular, o que, sob uma visão de ordem psicológica, parece conferir mais autoridade aos 

conceitos apresentados. Para esse teórico, o editorial também assume o papel de recurso 

potencializador para fazer a comunidade agir, ou seja, orientar a opinião pública. O gênero 

age como verdadeiro alto-falante ou porta-voz, que anuncia e enuncia as tendências da 

empresa por meio do editor. Quanto ao formato, o editorial possui uma estrutura 

relativamente rígida, mas bem simples, composta por: título, introdução, discussão e 

conclusão. 

Aqui, é válido rever o pensamento das comunicólogas Samantha Viana Castelo 

Branco Rocha Carvalho (2001, 2013) e Jorge Lellis Bomfim Medina (2001), quando 

lembram a importância de revisão permanente no que se refere aos gêneros jornalísticos e 

às categorizações propostas frente às mudanças em relação à forma de fazer jornalismo, 

sustentadas por recursos tecnológicos que marcam o século XXI. Tal revisão configura-se 

como desafio que se impõe aos estudiosos da área de Comunicação Social, com vistas à 

adaptação das tipologias às mudanças das realidades nas quais empresas e profissionais 

jornalistas estão inseridos. Generalização universal dos gêneros constitui vã utopia, haja 

vista que estão em processo de mudança permanente.  
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3          Regionalização: breves considerações 

 

Antes de iniciar a discussão sobre regionalização e, posteriormente, de maneira mais 

específica, acerca dos aspectos de regionalização nos jornais impressos piauienses, 

evidencia-se, a priori, a abrangência desta expressão - concepção mais explorada na análise 

de dados.  Isto porque, ela pode ocorrer de maneira física ou relacionada com o conteúdo 

produzido pela mídia. Na concepção de regionalização física, corresponde à expansão dos 

meios de comunicação às áreas mais longínquas e / ou interioranas de determinada região, 

mediante investimentos estratégicos visando concretizar o alcance midiático na referida 

área geográfica. 

Na segunda perspectiva – regionalização relacionada com os conteúdos produzidos 

pela mídia – como se percebe desde o enunciado, trata-se da abordagem de questões 

regionais no dia a dia da rotina produtiva dos meios de comunicação, valorizando aspectos 

culturais, costumes, hábitos e problemas vinculados à população pelo viés de proximidade. 

Temas regionais tornam-se o eixo balizador do produzido e veiculado pelas organizações 

empresariais de comunicação, qualquer que seja seu porte. Na verdade, quase sempre, os 

veículos nem escolhem de forma racional nem conscientes das decorrências a opção de 

expansão física. Passam a enfatizar itens regionalistas por circunstâncias impostas, tais 

como a carência de financiamentos e pecúnia suficiente para investir numa ampliação 

devidamente planificada. 

Em síntese: um veículo de comunicação pode manter a sede da empresa na capital 

de uma região e fomentar a ampliação para algumas microrregiões de forma estratégica, 

devido à diversidade sociocultural, política e econômica existente em diferentes espaços 

geográficos de cada região. A regionalização se efetiva por meio da extensão da atuação da 

empresa para uma área que retrate o regional (seja o Piauí em sua totalidade; o Piauí mais 

Estados vizinhos; a região Nordeste, NE) ou por meio de programações levadas a cabo, sem 

fazer jus às limitações territoriais. No caso dos jornais impressos, a tendência à 

regionalização aparece de formas diversificadas. Exemplificando: por meio da escrita – 

temas selecionados; linguajar regional adotado. 

Em suma, a pesquisa também se preocupa em demarcar distinções entre as 

dimensões do global / nacional / regional / local, com foco na regionalização na mídia, 

tópico essencial ao objeto de estudo de “Aspectos de regionalização na imprensa piauiense: 

olhar sobre o editorial dos jornais O Dia, Meio Norte e Diário do Povo, Teresina, Piauí”.  
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Somado aos itens iniciais, destacam-se as principais características e desafios existentes 

para uma eficiente funcionalidade da vocação a ser mantida pelos veículos de comunicação 

regionais. 

 

4          Análise dos dados e considerações  

 

No que concerne à definição dos procedimentos metodológicos, a pesquisa 

configura-se como descritiva e quali-quantitativa, devido ao uso de técnicas e instrumentos 

que possibilitem análise tanto interpretativa / subjetiva / qualitativa quanto objetiva / 

quantitativa dos dados coletados. Utiliza-se, ainda, a análise de conteúdo (AC) como 

técnica de análise de dados para estudar a presença (ou não) dos elementos de 

regionalização.  

Reitera-se que o fenômeno da regionalização não é recente no universo midiático. 

Há unanimidade entre os autores referenciados ao longo do texto de que, há bastante tempo, 

ocupa posição de destaque na mídia globalizada, e, no Brasil, mais especificamente, desde 

os anos 90, os meios de comunicação dedicam maior atenção aos conteúdos de cunho 

regional e local. No entanto, incluir o processo de regionalização como vertente de atuação 

na esfera dos media é assumir a responsabilidade de que são necessários investimentos, por 

vezes, elevados, objetivando expandir a cobertura regional através de afiliadas ou 

contratando repórteres em regiões centrais do Estado onde está a sede do veículo. Outra 

opção é implantar mudanças nas próprias rotinas das redações, com direcionamentos 

sólidos e estruturados voltados para as questões regionais, reiterando Peruzzo (2002), 

quando estimula a realização de coberturas jornalísticas atreladas a tópicos não 

necessariamente de interesse único à localidade onde está a emissora-sede, mas valorizando 

a realidade de cidades e / ou Estados vizinhos. 

Aliás, como antes mencionado, o Brasil conta com dispositivos legais direcionados 

à regionalização, tais como o Decreto-Lei n. 236 / 67, que modifica a Lei n. 4.117 / 62. 

Com a instituição do Código Brasileiro de Telecomunicações, o Estado brasileiro veta a 

constituição de monopólios midiáticos. De qualquer forma, independentemente da 

terminologia – regional, regionalismo, regionalização – a tendência vigente na dita 

sociedade da informação / sociedade do conhecimento / sociedade da aprendizagem / 

sociedade da educação, em que o fluxo informacional é elemento básico da sobrevivência 

de indivíduos e profissionais, é a de expandir os recursos midiáticos para as regiões. Não se 
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trata apenas de imprimir destaque a itens relacionados com as demarcações territoriais e 

geográficas. A regionalização na mídia prevê e exige o reconhecimento de elementos 

peculiares de um povo: socioculturais, simbólicos e identitários.  

 

Tabela 1 – Editoriais de O Dia, Meio Norte e Diário do Povo: dimensões espaciais, ano 2013 

 

JORNAIS DIMENSÃO TOTAL 

 GLOBAL NACIONAL REGIONAL LOCAL  

 N % N % N % N % N % 

O Dia  1 50,00 7 25,93 11 26,82 11 55,00 30 33,33 

Meio Norte  -- -- 11 40,74 15 36,59 4 20,00 30 33,33 

Diário do Povo 1 50,00 9 33,33 15 36,59 5 25,00 30 33,33 

TOTAL 2 100 27 100 41 100 20 100 90 100 

 

 

Diante do exposto, ao retomar os primeiros objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Analisar o conceito de regionalização na mídia, considerando-se como 

contrapontos o global, o nacional, o regional e o local;  

 

 Identificar a existência (ou não) de projeto de regionalização dos veículos, 

expresso nos respectivos editoriais, textos que expõem a opinião das empresas de 

comunicação; 

 

 Verificar como os editoriais concebem a regionalização, identificando os critérios 

de abrangência.  

 

é  perceptível que os jornais impressos estudados parecem ainda não visualizar o Estado do 

Piauí em seus 251.577,738 km² de extensão nem tampouco sua territorialização em 

mesorregiões e microrregiões, que integram os 224 municípios. Há tendência acentuada de 

privilegiar o regional (41 menções), seguido do nacional (27 menções) para chegar à 

dimensão local, com meros 20 pontos, Tabela 1. E quando isso acontece, a ênfase é sempre 

ou quase sempre a capital Teresina, local da empresa-sede dos impressos. Elementos de 

regionalização estão, sim, presentes nas temáticas dos editoriais, mas com dois sérios 

problemas. Primeiro, a subvalorização da dimensão regional. Segundamente,o 

entendimento insignificante de quanto uma região é rica, ao ponto de não merecer a devida 

Fonte: Crédito direto do autor, 2013 / 2014. 
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atenção, haja vista que, paradoxalmente, os aspectos de regionalização são pouco utilizados 

como recursos para possíveis contrastes / oposições que os jornais poderiam fazer com 

outras dimensões espaciais – global, nacional e local. Quando o fazem, registra-se, com 

frequência, um tratamento jornalístico superficial e genérico, sem discutir o fato de que 

problemas comuns a determinadas coletividades e regiões podem afetar as 

circunvizinhanças.  

A incidência do elevado número de temáticas nacionais no Meio Norte (11 ou 

40,74%), Tabela 1, mesmo na tentativa de utilizar como contraponto o regional, ou mesmo 

em O Dia, quando se percebe maior tendência à dimensão local, com 55%, há a questão de 

não se primar pela complementaridade por meio de contrapontos entre global, nacional, 

regional e local. Em se tratando do Diário do Povo, apesar de incidência idêntica ao do 

jornal Meio Norte no que concerne à dimensão regional (15 pontos, ou seja, 36,59%), o 

impasse é maior. Os temas de abrangência nacional ou regional ou local aparecem 

fragilizados por conta do perfil nitidamente oposicionista mantido pelo impresso. A 

discussão em torno de todos os itens contemplados tende sempre a culpabilizar o Governo 

do Estado e / ou a classe política do Piauí.  

A territorialização do conteúdo verificada nos editoriais privilegia o enfoque 

territorial, porém, quase sempre, sob o prisma de relações políticas e administrativas. Acaba 

por não destacar as outras possibilidades nas quais a região pode ser percebida, não 

necessariamente como entidade geográfica, mas plena de possibilidades relacionadas com 

elementos de identidade e simbolismo. São símbolos contidos numa região, mas, de acordo 

com Albuquerque Júnior (2012, p. 56), são despolitizados e, por conseguinte, “perdem a 

particularidade do contexto e ao serem generalizados perdem o gume crítico”. Quer dizer, 

os editoriais sustentam discussão aquém da divisão territorial do Piauí, sem abarcar suas 

mesorregiões e microrregiões. Em mais um exemplo, o editorial do Diário do Povo, 

“Propaganda e investimento” deixa antever a perda de criticidade, uma vez que, 

empiricamente e / ou a “olho nu”, coletividades e administradores sabem que a qualidade da 

energia e da água afeta indistintamente todos os municípios piauienses, e não apenas 

Teresina: 

 
[...] Outro dia dois gatos entraram numa subestação e foram carbonizados 

por choque elétrico. O impacto provocado pelos bichanos provocou falta 

de energia na metade da cidade. Que investimentos são esses?! 

 

Em áreas periféricas de Teresina há comunidades inteiras que estão há 

duas semanas sem águas. E formam-se filas de centenas de pessoas 
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andando de um lado para o outro com latas d’água na cabeça. Coisas que 

não se via há muito e muito tempo (DIÁRIO DO POVO, 28 set. 2013). 
 

Diante do exposto e coerente com os três objetivos ora apresentados, tem-se a 

síntese dos pressupostos antes apresentados: 

 

 A expressão opinativa dos jornais, refletida nos editoriais, valoriza questões 

vinculadas à capital Teresina, não abrangendo em seu gênero opinativo conceito 

regional mais amplo. Isto é, há, sim, aspectos de regionalização nos editoriais de O 

Dia, Meio Norte e Diário do Povo. No entanto, eles os concebem voltados apenas 

para a questão territorial, enquanto temáticas do Piauí poderiam ser confrontadas 

com as de outros Estados do Nordeste e do Brasil. A preocupação incisiva por 

problemas locais prevalece nos editoriais do jornal O Dia, como visto, com mais 

da metade de seus textos privilegiando a dimensão local, ou seja, 55%, Tabela 1. 

 

 Os jornais impressos de Teresina não mantêm projeto específico de regionalização. 

Ao longo da coleta e interpretação qualitativa e quantitativa dos dados, é 

indiscutível a inexistência de um plano voltado para a regionalização midiática de 

O Dia, Meio Norte e Diário do Povo. Apesar de manterem abrangência de 

distribuição por quase todo o Piauí, o estudo dos textos editorialistas revela a 

inexistência de vocação regional. É preciso maior sensibilidade por parte dos 

proprietários das empresas de comunicação do Estado visando ao fortalecimento 

das respectivas políticas editoriais de forma a incorporarem, sistematicamente, a 

regionalização mediante projetos de contínuas atualizações. 

 

 Como consequência direta da falta de projetos específicos, os editoriais de O Dia, 

Meio Norte e Diário do Povo, apesar de formalmente se direcionarem aos leitores 

– à opinião pública –, mantêm diálogo com o Estado, visando a interesses 

comerciais, financeiros e políticos, o que influencia diretamente na forma como 

concebem a regionalização e no tratamento dado às temáticas dos editoriais. 

Observam-se, em geral, elementos de regionalização sem continuidade e sem 

aprofundamento, além de subvalorizadas quando contrapostas às demais 

dimensões espaciais, o que compromete o destaque e a abrangência que poderiam 

ser impostos a informações regionais, atingindo as características singulares das 
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mesorregiões e microrregiões do Estado. Afinal, não basta investir na tiragem e no 

processo de distribuição, por sinal, ambos significativos conforme detalhamento 

anterior: O Dia (8.500 jornais / dia e cobertura de 80% dos municípios do Estado); 

Meio Norte (10 mil e 70%); Diário do Povo (seis mil e 80%). 

Ainda a respeito dos três pressupostos em discussão, é difícil entender a desatenção 

à adoção de estratégias capazes de fortalecer aspectos de regionalização nos editoriais dos 

três jornais, em sua função de porta-voz oficial dos veículos de comunicação. Por exemplo, 

é, no mínimo, paradoxal: ao tempo em que o Diário do Povo recorre ao slogan “Diário do 

Povo do Piauí” e o Meio Norte reforça, sistematicamente, a expressão “Teresina, região do 

meio-norte do Brasil”, não fazem valer a importância da regionalização na mídia.  

Tabela 2 – Presença e frequência dos temas contemplados nos editoriais de O Dia, Meio Norte e Diário do Povo, ano 

2013 

 

TEMAS JORNAIS TOTAL 

 O DIA MEIO NORTE DIÁRIO DO 

POVO 

  

 N % N % N % N % 

Política  5 16,67 4 13,33 16 53,32 25 27,78 

Violência 4 13,33 4 13,33 2 6,67 10 11,11 

Meio ambiente 5 16,67 2 6,67 2 6,67 9 10,00 

Desenvolvimento 1 3,33 5 16,67 2 6,67 8 8,89 

Trânsito 5 16,67 2 6,67 1 3,33 8 8,89 

Segurança pública 4 13,33 1 3,33 2 6,67 7 7,78 

Economia __-- __-- 8 26,67 __-- __-- 8 8,89 

Outras temáticas 6 20,00 4 13,33 5 16,67 15 16,66 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 90 100 

 

 

No que diz respeito ao último objetivo operacional – detectar as temáticas dos 

editoriais e o tratamento jornalístico a elas dedicado, há flagrante confirmação do respectivo 

pressuposto. De fato, a posição do tema – política – com 25 pontos ou 27,78%, na primeira 

colocação, aquém apenas da categoria – outras temáticas – e com diferença grande da 

segunda temática com maior incidência, qual seja, violência, com 11,11% (Tabela 2), não 

permite dúvidas sobre a ingerência do universo político na mídia brasileira, diante do que 

vem sendo estudado por autores, como Bazi (2001); Cabral (2006); Haesbaert (2010); Ianni 

(1990); Lima (2007, 2008; 2010); e Peruzzo (2002, 2005), dentre outros. 

Reitera-se, mais uma vez, a fala de Bahia (1990), quando afirma ser essencial ao 

editorialista manter acuidade e exigência crítica consistente. Porém, percebe-se, no caso 

Fonte: Crédito direto do autor, 2013 / 2014. 
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deO Dia, Meio Norte e Diário do Povo, certa fragilidade nas críticas construídas, além de 

flagrante descontinuidade. Isto é comprovado em dados quantitativos da Tabela 2, em que 

a alternativa – outras temáticas – ocupa a segunda posição, com 15 (16,66%) menções, 

aquém tão somente do item política, como há pouco mencionado.  De forma similar, 

observa-se incidência muito alta para a categoria – outras palavras-chave. Dentre o total de 

470, as “outras” somam 353, ou seja, 75,11%. São dois resultados que provam elevada 

dispersão nos editoriais dos impressos piauienses. Podem eles ser vistos como diversidade. 

Podem ser indícios de falta de continuidade ou de observância a uma linha editorial 

firmemente consolidada. Dizendo de outra forma, tal disparidade tem dupla interpretação: 

distinção no tratamento jornalístico dos temas (ponto positivo); dispersão excessiva face à 

fragilidade editorial (ponto negativo). 

Finalizando, reforça-se a ideia inicial de que o direcionamento dos meios de 

comunicação está expresso no editorial. As informações nele contidas servem de canal para 

o grande público conhecer o posicionamento de determinado veículo de comunicação 

diante de variados e que afetam o cotidiano das coletividades. No caso dos jornais O Dia, 

Meio Norte e Diário do Povo, não se questiona a relevância dos temas tratados (não 

obstante a prevalência da política), mas, sobretudo, a ausência de angulagem regional. Não 

se pode olvidar que a identidade nacional vem sofrendo impactos da globalização devido à 

homogeneização cultural acentuada. Do outro lado, há fortalecimento e resistência de 

identidades locais ou particularistas (HALL, 2005).  

Assim, é preciso instrumentalizar o leitor, mesmo numa abordagem temática de 

dimensão nacional, a fim de disponibilizar meios, informações e dados para retraduzir em 

nível regional e / ou local o que se caracteriza, de início, como nacional. Não obstante as 

controvérsias conceituais acerca das dimensões de espaço – global, nacional, regional e 

local – por seu entrelaçamento e limites frágeis, reitera-se, neste momento final, a ênfase do 

regional na mídia ao longo da pesquisa, seja pelo viés territorial, geográfico, seja levando 

em conta elementos outros, existentes nas regiões: aspectos simbólicos, de identidade, 

culturais. 

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 15 

5         Referências 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. de. Sobre Nordeste, gênero, cultura e outras invenções. 

@metropolis: Revista Eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais, ano 3, n. 11, p. 52-63, 2012. 

BAHIA, J. Jornal, história e técnica: as técnicas do jornalismo. 4. ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 

97-112. 

 

BAZI, R. E. R.TV Regional: trajetória e perspectivas. Campinas: Alínea, 2001. p. 11-34. 

 

BELTRÃO, L. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina, 1980. 

 

CABRAL, E. D. T. A regionalização da mídia brasileira. UNIrevista, São Leopoldo, v. 1, n. 3, jul. 

2006. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/61277046/A-regionalizacao-da-midia-brasileira>. 

Acesso em: 14 out. 2013. 

 

CASTELO BRANCO, S. Internacionalização da mídia brasileira: a trajetória da Gazeta 

Mercantil. 2001. 381 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo. 2001. 

 

_________.   Reflexões sobre a opinião no jornalismo brasileiro. In: ARAGÃO, I. P.; MORAIS, O. 

J. de.; JACONI, S. Fortuna crítica de José Marques de Melo: jornalismo e midiologia. São Paulo: 

Intercom, 2013. v. 1, p. 211-222. 

 

HAESBAERT, R. Região, regionalização e regionalidade: questões contemporâneas. Revista 

Antares, Caxias do sul, n. 3, p. 2-24, 2010. 

 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

IANNI, O. Nacionalismo, regionalismo e globalismo. In: BOLAÑO, C. (Org.). Globalização e 

regionalização das comunicações. São Paulo: EDUC, 1999. p. 29-50.  

 

LIMA, M. E. de O. Comunicação local / regional. In: GADINI, S. L.; WOITOWICZ, K. J. Noções 

básicas de folkcomunicação: uma introdução aos principais termos, conceitos e expressões. Ponta 

Grossa: UEPG, 2007. p. 74-77. 

 

_________. Mídia regional: indústria, mercado e cultura. Natal: UFRN, 2010. 254 p.  

 

_________.Regionalização midiática: conceitos e exemplos. In: MARÇOLLA, R.; OLIVEIRA, R. 

R. de. Estudos de mídia regional, local e comunitária. São Paulo: Arte e Ciência, 2008. p. 43-76. 

 

MARQUES DE MELO, J. Estrutura do jornalismo: a questão dos gêneros. In: _________. Teoria 

do jornalismo: identidades brasileiras. São Paulo: Paulus, 2006. p. 67-75. 

 

_________.  Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo. Campos do Jordão: 

Mantiqueira, 2003. 

 

MEDINA, J. L. B. Gêneros jornalísticos: repensando a questão. Revista Symposium. Recife, ano 5, 

n. 1, p. 45-55, jan. / jun. 2001. Disponível em: <http://www.maxwell. lambda.ele.puc-

rio.br/3196/3196.PDF>. Acesso em: 7 jan. 2014. 

 

PERUZZO, C. M. K. Mídia local, uma mídia de proximidade. Comunicação: Veredas, São Paulo, 

ano 2, n. 2, p. 65-89, nov. 2002.  

 

_________.  Mídia regional e local: aspectos conceituais e tendências. Comunicação & Sociedade, 

São Bernardo do Campo, ano 26, n. 43, p. 67-84, set. 2005. 

 


