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Resumo 

 

A internet tem proporcionado uma valorização mais acentuada da mídia regional a partir 

do momento que permite a criação de produtos jornalísticos com custo menor de produção 

e manutenção quando comparado com os veículos tradicionais. Além disso, o aumento 

no consumo das informações contribui para a proliferação de produtos on-line cujo 

conteúdo tem se concentrado na informação jornalística. O objetivo deste artigo é 

identificar e mapear os sites e blogs jornalísticos existentes no Estado do Tocantins a 

partir da coleta e sistematização das informações que devem auxiliar na apresentação de 

elementos que contribuam para o melhor entendimento da mídia regional. Trata-se de 

uma pesquisa de natureza descritiva cujos resultados mostram a distribuição desigual dos 

veículos on-line ao longo das microrregiões que compõem o Estado tocantinense, além 

de uma carência de produtos que invistam na informação de proximidade. 
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Introdução 

Apesar de europeus e norte-americanos investigarem o assunto desde os anos de 

1980, no Brasil, os estudos sobre mídia regional vão se confirmar apenas na década 

seguinte, sintonizando-se à importância do tema principalmente porque é inegável a 

influência dos meios de comunicação de massa na sociedade moderna levando 

informação, cultura e entretenimento. 

Em um primeiro momento, o público consome os produtos gerados pela mídia 

regional. Contudo, é com o desenvolvimento da tecnologia que eles ampliam o seu 

alcance no sentido das versões nacionais. Já a internet vai além dessas orientações e surge 

como um tipo diferenciado de mídia, reunindo particularidades de âmbito global e assim 

atingindo públicos sincronicamente em diferentes e múltiplas localidades. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Com o surgimento da internet, é possível perceber um significativo aumento no 

consumo da informação, sobretudo, jornalística. Porém, apesar de a ferramenta 

proporcionar ao usuário uma conexão com dados de diferentes e longínquas culturas, o 

que se percebe é um real interesse e valorização da comunicação local, pois os veículos 

permitem um encurtamento das distâncias entre as pessoas, as informações e os hábitos. 

Veículos de comunicação que demandam maior investimento, como jornais 

impressos, revistas e emissoras de televisão, costumam ter sua existência abreviada em 

virtude do alto custo de manutenção. Por outro lado, sites, blogs e canais de mídias sociais 

apresentam um custo-benefício mais atrativo e têm se tornado cada vez mais numerosos 

na rede, sobretudo, em âmbito regional. Segundo Fabri Jr. (2006, p. 137), o processo de 

regionalização iniciado primeiramente pela televisão, agora, passa pela internet a fim de 

“manter atualizada a notícia e para fidelizar o leitor/usuário”. 

É inegável a influência da tecnologia nos veículos de comunicação atualmente. 

Entretanto, não é exatamente ela que define o que o usuário vai consumir, quando e como 

vai obter informações. Esse papel fica a cargo da notícia, matéria-prima do Jornalismo. 

A notícia pode ser entendida como o elemento que impulsiona os veículos de 

comunicação. É a mercadoria colocada à disposição do consumidor e que apresenta 

ocorrências que geram efeitos em determinados setores, campos ou segmentos sociais 

e/ou geograficamente situados, procurando sempre respeitar as particularidades de cada 

localidade e público-alvo. 

A necessidade de informação é que fortalece o exercício do Jornalismo, segmento 

composto por fatos, situações e ideias que estão ocorrendo ou atuando sobre determinada 

comunidade em um momento preciso. Como é o caso do Tocantins, Estado criado na 

Constituição de 1988 e que em pouco tempo de existência apresenta características 

peculiares no campo da Comunicação. 

Vale destacar que este artigo é um extrato do projeto “A mídia regional na era on-

line: estudo e mapeamento dos veículos de comunicação no Estado do Tocantins”, 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia (CNPq/UFT). Trata-

se de uma pesquisa descritiva cujo objetivo é de natureza exploratória na medida em que 

se propõe a averiguar um tema ainda pouco investigado: o mapeamento dos veículos on-

line presentes no Tocantins.  

Essa verificação foi realizada entre os meses de setembro de 2015 e março de 2017 

e, portanto, tem como objetivo principal identificar e mapear os sites jornalísticos 
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existentes no território tocantinense. Além disso, como objetivo específico, definiu-se que 

a coleta e a sistematização dessas informações devem auxiliar na apresentação de 

elementos que contribuam para o melhor entendimento da mídia regional, respeitando, 

sobretudo, a diversidade cultural que compõe o Estado. 

 

Mídia regional e jornalismo hiperlocal 

De acordo com Peruzzo (2005)3, é a partir da segunda metade dos anos de 1990 

que a mídia regional começa a despertar a atenção dos grandes veículos. Informações que 

antes estavam restritas aos meios de comunicação comunitários ampliam seu espaço e 

ganham importância. É justamente na década de 90 que a tecnologia digital começa a se 

consolidar no Brasil. 

Uma das respostas aponta para as relações global-local, local-regional-

nacional, local-comunitário e local-global que envolvem os meios de 

comunicação. Isto levanta um primeiro aspecto no que diz respeito à 

mídia local e comunitária: a questão das fronteiras e, ao mesmo tempo, 

da quebra de fronteiras (PERUZZO, 2005, p. 73). 

 

Apesar de sua importância, não se pode negar que os veículos regionais enfrentam 

sistematicamente, ao longo dos anos, dificuldades de ordem cultural, econômica, 

estrutural e tecnológica que acabam influenciando diretamente em sua sobrevivência. 

Para Fadul (2006, p. 23), o desenvolvimento agrícola e a descentralização industrial 

ocorridos no Brasil nos últimos anos influenciaram no aprimoramento da mídia local, 

sobretudo, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. “Essa situação despertou 

inicialmente o interesse das agências de publicidade, dos anunciantes e dos veículos de 

comunicação que, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas, estão descobrindo 

oportunidades em outras regiões do país” (FADUL, 2006, p. 23). 

Entretanto, a autora revela que as pesquisas sobre mídia regional não têm 

caminhado no mesmo compasso, visto que a maioria dos trabalhos apresenta “uma visão 

etnocêntrica”, concentrando-se nos veículos do eixo Rio-São Paulo, onde estão 

localizadas as principais empresas da área da Comunicação e da Economia brasileira. 

“Essa visão não tem colaborado para o desenvolvimento sistemático de pesquisa sobre a 

                                                 
3 PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Mídia regional e local: aspectos conceituais e tendências. Comunicação 

& Sociedade. São Bernardo do Campo: Póscom-Umesp, a. 26, n. 43, p. 67-84, 1o. sem. 2005. Disponível 

em: http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154 Acesso em 25 nov 

2016. 

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154
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mídia regional, como se a referida perspectiva não representasse uma importante forma 

para o conhecimento da mídia nacional e internacional” (FADUL, 2006, p. 24). 

Pinto (2012, p. 09) afirma que a mídia regional pode ser percebida a partir de duas 

perspectivas: i) mais amplamente, porém, com sua existência condicionada “às 

assimetrias com a mídia nacional”; ii) “de forma particularizada e individual”, 

contextualizada em um “modelo provinciano e localizado”. A autora diz ainda que, na 

maioria das investigações sobre o assunto, a mídia regional é apontada “como elo mais 

fraco numa comparação com a mídia de referência nacional” e que “pouco se avança além 

das constatações da propriedade e dos vínculos políticos” (PINTO, 2013, p. 100). Nesse 

sentido, a pesquisa sobre mídia regional precisa respeitar as particularidades presentes em 

cada localidade já que a diversidade é um dos ingredientes que compõem o panorama 

nacional. 

No Brasil, a diversidade percebida nas esferas socioculturais e 

econômica reflete no âmbito midiático, pois mesmo estando sob leis, 

regulamentações, idioma e sistema político compartilhados por todas as 

27 unidades federativas, há diferentes tipos de mercado, de formação 

de grupos midiáticos, de gestão, de laços com a política, que tornam 

mais amplo o conceito de mídia regional, e, portanto, diminui as 

chances desta ser identificada por meio da análise de um único veículo, 

sem uma contextualização maior. (PINTO, 2012, p. 06) 

 

É possível perceber uma sensível contribuição para a expansão da mídia regional 

com o desenvolvimento da internet, sobretudo, no que diz respeito à criação de produtos 

com custo mais reduzido quando comparado aos veículos tradicionais, maior alcance das 

informações (principalmente as de proximidade) e significativa diversificação, 

democratização e ampliação nos proprietários dos veículos. Assim nota-se um 

crescimento considerável no número de blogs e websites cujo intuito é levar a notícia 

jornalística ao interior do país sem necessariamente estar atrelado a um grupo maior de 

Comunicação. 

Já o webjornalismo, atividade jornalística exercida na internet com o auxílio de 

meios e ferramentas digitais, passa a oferecer ao leitor um número significativo de 

notícias, sobretudo, em tempo real. Daí a importância da mídia regional na medida em 

que estão mais próximos dos acontecimentos e apostam na cultura e identidades locais. 

De acordo com Jerónimo (2015, p. 123), um dos objetivos do webjornalismo produzido 

pela mídia regional é “tornar a comunicação social de proximidade em verdadeiro agente 

de desenvolvimento local e regional”. 
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(...) O papel estratégico da proximidade leva a que alguns considerem 

a Imprensa Regional como a Imprensa do século XXI. A ideia é 

sustentada na tese de estarmos hoje perante um campo da comunicação 

virado do avesso: quanto mais fácil é tomarmos conhecimento dos 

acontecimentos longínquos, mais nos distanciamos da realidade mais 

próxima. (CAMPONEZ, 2002, p. 113). 

 

Suzana Barbosa (2001, p. 12) afirma que os chamados portais locais “convivem 

sem concorrer com os mega portais ou portais genéricos”, fornecendo conteúdo sobre 

assuntos ou acontecimentos específicos. Esse tipo de mídia regional, segundo a 

pesquisadora, adota uma “linguagem híbrida, que mescla o jornalismo diário” - com hard 

news produzido pelas equipes ou por meio de press-release enviados pelas assessorias de 

comunicação e de imprensa localizadas também na região) “com o semanal” (material 

com maior permanência no ar). 

Assim vimos nascer o chamado jornalismo hiperlocal cujo objetivo é explorar 

temas e discussões de interesse local (região, cidade ou bairro). Neste tipo de jornalismo, 

a participação da comunidade é fundamental, pois desta forma é possível conhecer as 

“mentalidades, hábitos, modos de viver, níveis de vida, preocupações culturais e sociais” 

da sua localidade (CAMPONEZ, 2011, p. 40). 

O que parece ser válido para que o jornalismo cumpra seu papel social 

e cidadão é que construa narrativas sobre as comunidades e suas gentes, 

em especial nos grandes centros urbanos, onde essas comunidades 

enfrentam um rol infindável de problemas e conflitos ligados às 

questões socioeconômicas e socioambientais: da violência à poluição, 

vivenciadas no cotidiano (FERNANDES e LIMA, 2017, p. 57). 

 

Segundo Carvalho e Carvalho (2014), o jornalismo hiperlocal “atua em duas 

frentes: uma editorial e outra comercial”. A primeira diz respeito ao conteúdo que mais 

interessa ao público, mas que seja encontrado de forma rápida e prática, em uma 

navegação direcionada (Facebook, Twitter, RSS, alertas). Já a questão comercial refere-

se à oferta de produtos e serviços que possibilitem a aproximação com o público. Um 

exemplo são os anúncios de empresas locais que têm a possiblidade de apresentar suas 

marcas, seu trabalho e seus produtos para o leitor daquela região. “Ao unir o local com o 

on-line, as empresas podem satisfazer as necessidades dos clientes rapidamente, mas 

também conseguem dimensionar a demanda em tempo real” (BELDRAN, 2010). 

As comunidades hiperlocais são concebidas como mercadorias a serem oferecidas 

aos anunciantes e fornecedores de conteúdo (exemplo: assessorias). Além disso, esses 

veículos oferecem possibilidade de novos anunciantes terem visibilidade, considerando 
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que, de outra forma, não pagariam por espaço em publicações maiores. Por outro lado, os 

sites hiperlocais prometem a eliminação de muitos custos de produção e todos os custos 

de distribuição inerentes à impressão e ao emprego de audiências na produção de 

conteúdo a pouco ou nenhum custo.  

Já a cobertura jornalística, de acordo com Paulino e Lima Jr (2015), “pode ser 

realizada por jornalistas profissionais e amadores, membros da comunidade, ativistas e 

público em geral”, pois apresentam nítido interesse na região abarcada pelo veículo. 

Nesse sentido, o que temos observado são veículos hiperlocais surgindo e proliferando, 

sobretudo os websites, e de alguma forma mantendo pequenas redações jornalísticas. 

Portanto, a mídia regional, segundo Peruzzo (2005, p. 79), “tem a possibilidade 

de mostrar melhor do que qualquer outro a vida em determinadas regiões, municípios, 

cidades, vilas, bairros, zonas rurais etc” e ignorar a presença desses veículos é abrir mão 

do potencial de produção informacional que a localidade ainda tem por desenvolver. 

Contudo, antes de investigar a produção webjornalística regional, faz-se necessário 

identificar os sites e blogs presentes no Estado do Tocantins para, em seguida, realizar o 

mapeamento dos veículos que geram informação jornalística e que estão ao alcance da 

população. 

 

Mapeamento dos websites no Tocantins 

Com a consolidação das novas tecnologias, em especial a internet, é possível 

perceber que houve um considerável aumento na oferta de veículos que exploram o 

segmento jornalístico no ciberespaço. Esse é o caso, por exemplo, do Tocantins, “Estado 

que revela um mercado midiático centralizado nas mãos de poucos grupos e uma relação 

intricada com o poder público” (ROCHA, SOARES e ARAÚJO; 2013). 

Criado na Constituição de 1988, o Tocantins era considerado o ‘norte goiano’, 

uma vez que fazia parte de Goiás. “A nova unidade da federação herdou uma área que 

representava em torno de 44% do Estado de Goiás, sessenta municípios e uma centena de 

povoados em situação de penúria, abandono e isolamento” (NASCIMENTO, 2013, p. 

52). Apenas 40% da população tinha acesso à energia que era “tocada a motor a diesel”. 

As casas, em sua maioria, eram de “barro, cobertas de taipas e piso queimado”. A 

imprensa goiana se referia à região como o “lado pobre” e que tinha sua economia baseada 

na agricultura de subsistência, na pecuária e no “pequeno comércio de produtos locais” 

(NASCIMENTO, 2013, p. 52). 
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A construção da BR-153, também conhecida como rodovia Belém-Brasília, foi 

marcante para o desenvolvimento e o crescimento econômico da região por cortar o 

Estado de norte a sul. O Tocantins também apresenta um grande potencial hidroviário 

com os rios Tocantins e Araguaia, mas não são devidamente explorados. Por outro lado 

a pecuária, o agronegócio e a produção de biocombustíveis têm impulsionado a economia 

local ainda muito dependente do dinheiro público. 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Tocantins 

possui 139 municípios divididos ao longo de 277.621 km². Com o intuito de facilitar a 

captação e catalogação das informações sobre os veículos de comunicação existentes no 

Estado, foram utilizados dois mapas. O primeiro, com a divisão político-administrativa, 

serviu como referência para a interpretação dos dados ao trazer as microrregiões 

existentes no Tocantins. Já o segundo, Google Maps (www.googlemaps.com), serviu 

como marcador e identificador dos veículos catalogados durante a pesquisa (ver figura 

01). 

 

Figura 01: Microrregiões do Estado de acordo com a divisão político-administrativa 

atual e sua respectiva identificação 

 
Fonte:http://www.seplan.to.gov.br/Arquivos/download/ZEE/Dinamica_de_Uso_da_Terra_1990-

2007/Din_Cob_Uso_Tocantins_vol1.pdf 

 

Em um primeiro momento, a identificação e a catalogação dos veículos foram 

feitas a partir da pesquisa em sites de busca, em guias de mídia e em redes sociais (Twitter 

e Facebook) que apontavam a existência dos veículos de comunicação no Estado. Em 

seguida, foram consultados bancos de dados de assessorias de imprensa e comunicação 

que mantinham listas de veículos com os quais compartilham informações institucionais 

e/ou empresariais. Após a coleta dos dados, a etapa seguinte foi composta pelo 

http://www.googlemaps.com/
http://www.seplan.to.gov.br/Arquivos/download/ZEE/Dinamica_de_Uso_da_Terra_1990-2007/Din_Cob_Uso_Tocantins_vol1.pdf
http://www.seplan.to.gov.br/Arquivos/download/ZEE/Dinamica_de_Uso_da_Terra_1990-2007/Din_Cob_Uso_Tocantins_vol1.pdf
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mapeamento disponibilizado no formato de blog com o objetivo de oferecer informações 

ainda não sistematizadas no formato de banco de dados on-line e que, conforme o 

surgimento de novos veículos, seja atualizado regularmente. As informações estão sendo 

disponibilizadas no seguinte endereço: http://www.midiatocantins.com.br/. 

Durante a pesquisa, realizada no período entre setembro de 2015 e março de 2017, 

foram identificados 83 sites e blogs jornalísticos (com postagens frequentes) no Estado 

do Tocantins. Os veículos identificados nessa pesquisa foram divididos pelo município e, 

em seguida, pela microrregião a qual pertencia a fim de perceber qual região do Estado é 

mais carente de veículos on-line e consequentemente de informação de proximidade4. 

Na etapa seguinte, foram assinalados os municípios que apresentaram sites e blogs 

jornalísticos assim como a quantidade de veículos. Na terceira etapa, foi feito o somatório 

do número de veículos em cada microrregião e a sua respectiva representação numérica 

por meio de porcentagem (ver tabela 01). 

 

Tabela 01 - Número de municípios com veículos on-line por microrregião 

Microrregião Número de 

Municípios 

Municípios com 

Sites/blogs 

jornalísticos 

Número de 

Sites/blogs 

jornalísticos 

Porcentagem 

Araguaína 17 02 10 12,04% 

Bico do 

Papagaio 

25 04 07 8,43% 

Dianópolis 20 02 03 3,61% 

Gurupi 14 03 10 12,04% 

Jalapão 15 02 02 2,40% 

Miracema 24 02 03 3,61% 

Porto Nacional 11 04 40 48,19% 

Rio Formoso 13 03 08 9,63% 

Total 139 22 83 99,95% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme citado, o Tocantins é formado por oito microrregiões divididas da 

seguinte maneira: 1) Araguaína; 2) Bico do Papagaio; 3) Dianópolis; 4) Gurupi; 5) 

Jalapão; 6) Miracema do Tocantins; 7) Porto Nacional e 8) Rio Formoso. Vale destacar 

                                                 
4 Segundo Carlos Camponez (2011, p. 36), a informação de proximidade pode ser entendida como a 

informação referente não somente à dimensão territorial (física ou geográfica), mas também com dimensões 

temporais, psico-afetivas, socioprofissionais e socioculturais. 

http://www.midiatocantins.com.br/
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que, segundo o mapa desenvolvido pelo o governo do Estado, a capital Palmas, pertence 

à microrregião de Porto Nacional. 

A microrregião de Araguaína é composta por 17 municípios. São eles: 

Aragominas; Araguaína; Araguanã; Arapoema; Babaçulândia; Bandeirantes do 

Tocantins; Carmolândia; Colinas do Tocantins; Filadélfia; Muricilândia; Nova Olinda; 

Palmeirante; Pau-d'Arco; Piraquê; Santa Fé do Araguaia; Wanderlândia e Xambioá. 

Desse total apenas dois municípios - Araguaína e Colinas do Tocantins – possuem 

veículos on-line, sendo que Araguaína é o município com o maior número de sites, 09 

(nove), entre eles o Portal O Norte (figura 02). Em termos de mídia regional on-line, essa 

microrregião abriga cerca de 12,04% dos veículos on-line presentes e identificados no 

Estado. 

 

Figura 02: Chamada na página principal do portal de Araguaína 

 
Fonte: www.portalonorte.com.br 

 

A segunda microrregião, nomeada de Bico do Papagaio, é composta pelos 

seguintes municípios: Aguiarnópolis; Ananás; Angico; Araguatins; Augustinópolis; 

Axixá do Tocantins; Buriti do Tocantins; Cachoeirinha; Carrasco Bonito; Darcinópolis; 

Esperantina; Itaguatins; Luzinópolis; Maurilândia do Tocantins; Nazaré; Palmeiras do 

Tocantins; Praia Norte; Riachinho; Sampaio; Santa Terezinha do Tocantins; São Bento 

do Tocantins; São Miguel do Tocantins; São Sebastião do Tocantins; Sítio Novo do 

Tocantins e Tocantinópolis. Das 25 cidades que fazem parte da microrregião, em quatro 

municípios foram identificados sites jornalísticos, totalizando 07 (sete) veículos. 

Tocantinópolis é o município que mais concentra veículos, 03 (três), sendo o principal 

intitulado Toc Notícias (ver figura 03). Araguatins possui 02 (dois) sites, 

Augustinópolis dispõe de 01 (um) website assim como Carrasco Bonito que tem o 

Portal Carrasco Bonito (www.portalcarrasco.com.br). Esses sites representam cerca de 

8,43% dos veículos on-line regionais presentes no Tocantins. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aragominas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aragua%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguan%C3%A3_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arapoema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baba%C3%A7ul%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colinas_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filad%C3%A9lfia_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muricil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Olinda_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-d%27Arco_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piraqu%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_F%C3%A9_do_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wanderl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xambio%C3%A1
http://www.portalonorte.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aguiarn%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1s_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angico_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguatins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Augustin%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Axix%C3%A1_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buriti_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeirinha_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carrasco_Bonito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Darcin%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esperantina_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaguatins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luzin%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauril%C3%A2ndia_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeiras_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeiras_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riachinho_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sampaio_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_Novo_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_Novo_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantin%C3%B3polis
http://www.portalcarrasco.com.br/
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Figura 03: Logomarca do site de Toc Notícias, de Tocantinópolis 

 
Fonte: www.tocnoticias.com.br 

 

Já a terceira microrregião, Dianópolis, localizada na parte sudeste do Tocantins, é 

formada por 20 cidades: Almas; Arraias; Aurora do Tocantins; Chapada da Natividade; 

Combinado; Conceição do Tocantins; Dianópolis; Lavandeira; Natividade; Novo Alegre; 

Novo Jardim; Paranã; Pindorama do Tocantins; Ponte Alta do Bom Jesus; Porto Alegre 

do Tocantins; Rio da Conceição; Santa Rosa do Tocantins; São Valério da Natividade; 

Taguatinga e Taipas do Tocantins. Apesar do considerável número de municípios, apenas 

Dianópolis (02) e Arraias (01) possuem veículos on-line, totalizando 03 (três) sites. 

Portanto, a microrregião tem uma baixa representatividade no que diz respeito à mídia 

regional on-line com cerca de 3,61% do total identificado. 

A microrregião de Gurupi é composta por 14 municípios. São eles: Aliança do 

Tocantins; Alvorada; Brejinho de Nazaré; Cariri do Tocantins; Crixás do Tocantins; 

Figueirópolis; Gurupi; Jaú do Tocantins; Palmeirópolis; Peixe; Santa Rita do Tocantins; 

São Salvador do Tocantins; Sucupira e Talismã. Nela foram identificados 10 (dez) sites 

presentes nas cidades de Alvorada (01), Palmeirópolis (01) e Gurupi (08), este último 

considerado o maior município da parte sul do Tocantins. Assim essa microrregião possui 

cerca de 12,04% da mídia regional tocantinense. 

 

Figura 04: O site Cock 1 é um dos mais antigos sites jornalísticos em Gurupi 

 
Fonte: http://cock1.com.br/ 

 

http://www.tocnoticias.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arraias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aurora_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_da_Natividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavandeira_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natividade_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Jardim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindorama_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Alta_do_Bom_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_da_Concei%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Val%C3%A9rio_da_Natividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taipas_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvorada_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brejinho_de_Nazar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariri_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crix%C3%A1s_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Figueir%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gurupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%BA_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeir%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Salvador_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sucupira_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Talism%C3%A3_(Tocantins)
http://cock1.com.br/
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A quinta microrregião do Tocantins é denominada Jalapão. Nacionalmente 

conhecida por seu parque ambiental, o local é composto por 15 cidades, entre elas: Barra 

do Ouro; Campos Lindos; Centenário; Goiatins; Itacajá; Itapiratins; Lagoa do Tocantins; 

Lizarda; Mateiros; Novo Acordo; Ponte Alta do Tocantins; Recursolândia; Rio Sono; 

Santa Tereza do Tocantins e São Félix do Tocantins. A pesquisa identificou apenas 02 

(dois) sites nessa microrregião, sendo um em Goiatins e outro em Lizarda. De todas as 

regiões do Estado do Tocantins, sem dúvida, essa é mais carente em relação à presença 

de veículos regionais on-line com cerca de 2,40% do total de sites e blogs detectados. 

Situação semelhante é encontrada na microrregião de Miracema que é formada 

por 24 municípios - Abreulândia; Araguacema; Barrolândia; Bernardo Sayão; Brasilândia 

do Tocantins; Caseara; Colméia; Couto de Magalhães; Divinópolis do Tocantins; Dois 

Irmãos do Tocantins; Fortaleza do Tabocão; Goianorte; Guaraí; Itaporã do Tocantins; 

Juarina; Marianópolis do Tocantins; Miracema do Tocantins; Miranorte; Monte Santo do 

Tocantins; Pequizeiro; Presidente Kennedy; Rio dos Bois; Tupirama e Tupiratins -, mas 

possui apenas 03 (três) sites: Guaraí (01) e Miracema (02). Essa microrregião, assim 

como a de Dianópolis, possui apenas 3,61% dos veículos on-line tocantinenses. 

Já a microrregião de Porto Nacional é formada por 11 cidades: Aparecida do Rio 

Negro; Bom Jesus do Tocantins; Ipueiras; Lajeado; Monte do Carmo; Palmas; Pedro 

Afonso; Porto Nacional; Santa Maria do Tocantins; Silvanópolis e Tocantínia. Apesar de 

apresentar o menor número de municípios, a microrregião é a que possui o maior número 

de sites e blogs jornalísticos, sendo um total de 40 veículos presentes em: Aparecida do 

Rio Negro (01); Pedro Afonso (02); Porto Nacional (03) e Palmas (34). É possível 

perceber que esta última, por ser a capital do Estado, abriga a maioria absoluta dos 

veículos detectados nessa pesquisa. Assim a microrregião concentra cerca de 48,19% de 

toda a mídia regional on-line (figura 05). 

 

Figura 05: Principais sites jornalísticos presentes na cidade de Palmas 

 
Fonte: Produzido pela autora 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_Lindos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centen%C3%A1rio_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiatins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itacaj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapiratins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lizarda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mateiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Acordo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Alta_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Tereza_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_F%C3%A9lix_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abreul%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguacema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barrol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Say%C3%A3o_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caseara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colm%C3%A9ia_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Couto_de_Magalh%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divin%C3%B3polis_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dois_Irm%C3%A3os_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dois_Irm%C3%A3os_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_do_Taboc%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goianorte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guara%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapor%C3%A3_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marian%C3%B3polis_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranorte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Santo_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Santo_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequizeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Kennedy_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_dos_Bois
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupirama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupiratins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Rio_Negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Rio_Negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_do_Tocantins_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipueiras_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lajeado_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_do_Carmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Afonso_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Afonso_(Tocantins)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_do_Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silvan%C3%B3polis
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A última microrregião, chamada Rio Formoso, é composta por 13 cidades, 

compreendendo Araguaçu; Chapada de Areia; Cristalândia; Dueré; Fátima; Formoso do 

Araguaia; Lagoa da Confusão; Nova Rosalândia; Oliveira de Fátima; Paraíso do 

Tocantins; Pium; Pugmil e Sandolândia. Foram identificados 08 (oito) sites em três 

municípios distintos: Formoso do Araguaia (01); Pium (01) e Paraíso (06). Localizada 

às margens da BR-153 (Belém-Brasília), a cidade de Paraíso é considerada a mais 

importante da região, o que explica o maior número de veículos. No total, a microrregião 

concentra cerca de 9,63% da mídia on-line tocantinense. 

A partir dessa descrição, pode-se perceber a desigualdade na distribuição dos 

veículos on-line no Estado do Tocantins. Enquanto a microrregião do Jalapão dispõe 

apenas de 2,40% de todos os sites/blogs identificados na pesquisa, a microrregião de Porto 

Nacional abriga quase a metade de todos os veículos com 48,19%. Esse descompasso 

pode ser explicado principalmente em função da microrregião abrigar a capital Palmas, 

cidade que concentra a maior população – cerca de 260 mil habitantes –, as principais 

empresas de prestação de serviços e comércio, além dos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário, vistos ainda como principal fonte de financiamento da mídia regional. 

Em um segundo momento, é possível notar também que alguns municípios, 

localizados em diferentes microrregiões, concentram a maior parte dos veículos. São eles: 

Palmas (34); Araguaína (09); Gurupi (08) e Paraíso (06). Esse fenômeno pode ser 

explicado quando associamos as cidades às questões geoeconômicas5. As três últimas 

cidades já existiam antes da criação do Tocantins, em 1988, e, portanto, já concentravam 

recursos econômicos e desfrutavam de uma organização político-administrativa mais 

estruturada. Outro fator significante é que os mesmos municípios são cortados pela BR-

153 (Belém-Brasília), principal via de acesso da região norte com o centro-sul do país, 

reconhecida historicamente como elemento propulsor da economia tocantinense. Na outra 

ponta, está a capital Palmas, cuja importância já foi descrita anteriormente. 

 

Considerações Finais 

É perceptível o desequilíbrio na distribuição dos veículos ao longo das 

microrregiões estaduais. Esse resultado pode ser explicado a partir de duas premissas 

principais: a) a economia da maioria dos municípios tocantinenses é pouco desenvolvida, 

                                                 
5 A questão geoeconômica, para esta pesquisa, baseia-se nas características histórico-econômicas das 

microrregiões. 
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baseada na cultura de subsistência e do dinheiro público o que impede um maior 

investimento em produtos de comunicação originalmente regionais; b) as microrregiões 

economicamente mais estruturadas dispõem de uma oferta maior de veículos on-line, 

produzindo inclusive informação de proximidade sobre os municípios vizinhos. 

Diante desse quadro, é evidente que o fator econômico ainda é o principal 

elemento na elaboração e construção de um projeto de mídia regional. Mesmo com um 

custo-benefício mais baixo em relação às mídias tradicionais, sites e blogs precisam de 

financiamentos para sobreviver e consequentemente gerar notícias que abordem a 

realidade da população local. Por outro lado, é possível perceber que o Estado do 

Tocantins possui potencial informacional ainda a ser explorado. 

A partir desse levantamento, foi possível identificar, mapear e analisar a presença 

dos veículos jornalísticos on-line no Estado do Tocantins. Essa pesquisa verificou ainda 

a incidência desses sites e blogs nos municípios tocantinenses, o que acabou gerando 

dados para pesquisas futuras. Esses dados se tornam importantes na medida em que 

mostram, em um primeiro momento, as possibilidades a serem desenvolvidas, como o 

alcance da informação de proximidade, a repercussão de coberturas jornalísticas, o 

financiamento dos veículos e possíveis direcionamentos político-ideológicos, de público 

ou de audiência. 
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