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RESUMO 

 
O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação, mais precisamente da internet, 

trouxe à tona a questão da desterritorialização, ou seja, a falta de vínculos com o lugar onde se vive. 

Com isso, pressupõe-se o fim da comunicação local/regional. Assim, foram delineados os seguintes 

objetivos, geral: analisar o processo de regionalização no webjornalismo piauiense, tendo como base 

matérias inseridas como manchete nos portais O Dia, Meio Norte e Cidade Verde; e específicos 

operacionais: a) elucidar conceitos ligados aos estudos de regionalização e webjornalismo; b) coletar 

notícias colocadas como manchete nos três portais; c) identificar a abrangência dos conteúdos em 

destaque; d) identificar o tratamento jornalístico dos conteúdos.  Para alcançar os objetivos, se utiliza de 

metodologia quali-quantitativa descritiva, baseando-se na análise de conteúdo de Bardin. 

 

Palavras-chave: Regionalização. Webjornalismo. Piauí. Portais de notícias.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A globalização tem suas bases no século XVI com as Grandes Navegações, nas quais 

países da Europa conseguem chegar a lugares desconhecidos, que mesmo que ficassem 

distantes, puderam ser encontrados e povoados. Com o passar dos séculos, conjuntamente com 

o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), dentre as quais se pode citar 

principalmente a internet, é possível perceber que se chega a um novo nível de encurtamento 

de distâncias; tendo, inclusive, redes digitais que permitem acessar qualquer tipo de informação 

a qualquer hora. 

Dessa forma, pode-se perceber que há um fenômeno de desterritorialização. Nesse 

contexto, chega-se a pressupor o fim da comunicação local, porém acontece o contrário: há uma 
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revalorização da mesma. Dessa forma, é perceptível que essa revalorização da comunicação 

local e regional e sua convivência nos meios de comunicação com notícias globais, se traduz 

no fenômeno de regionalização da mídia, no qual existe essa preocupação de se trazer 

informações que acontecem de forma próxima ao indivíduo.  

 O webjornalismo oferece, através dos portais de notícias, diversos conteúdos como 

entretenimento, serviços, lazer, cultura, etc., que concernem à localidade. Dessa forma, o 

número de acessos desses portais torna-se maior, expandindo a participação da comunidade não 

só no meio físico, mas também no virtual. Como uma diversificação destes portais, surgiram os 

portais regionais/locais, em que os mesmos possuem uma atuação específica voltada para o 

Estado ou cidade. Nesse contexto, este estudo se torna relevante porque se propõe a entender 

como o webjornalismo no Piauí dá visibilidade para as questões regionais ao se basear no 

critério noticioso de proximidade.  

Sendo assim, é relevante que o Piauí tenha mais estudos sobre este tema para que haja 

um maior entendimento sobre como o estado é retratado na sua própria mídia. Em outras 

palavras, como o Piauí está sendo visto, não apenas por seus habitantes, mas também pelo país 

e até mesmo pelo mundo; visto que se trata de um estudo sobre o webjornalismo, que é uma 

mídia de alcance global que pode ser acessada de qualquer lugar do mundo a qualquer hora.    

Nesse cenário, o presente artigo busca verificar como as questões regionais estão 

inseridas no conteúdo noticioso de portais criados por empresas midiáticas do estado, sendo 

eles Portal O Dia, Portal Meio Norte e Portal Cidade Verde. A pesquisa tem como objetivo 

geral: analisar o processo de regionalização no webjornalismo piauiense, tendo como base 

matérias inseridas como manchete nos três portais, compreendendo como as questões regionais 

estão incluídas e quais aspectos são priorizados. Como objetivos operacionais, priorizou-se: a) 

elucidar conceitos ligados aos estudos de regionalização e webjornalismo; b) coletar notícias 

colocadas como manchete nos três portais; c) identificar a abrangência dos conteúdos em 

destaque; d) identificar o tratamento jornalístico dos conteúdos, tais como temáticas abordadas, 

fontes utilizadas e recursos de multimídia utilizados.  

O artigo está dividido em: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e 

conclusões.  

 

2 GLOBALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO MIDIÁTICA 

 

Surgida durante o século XVI, durante as Grandes navegações, a globalização a partir 

de então mostrou que as distancias poderiam ser encurtadas. Assim, com o passar dos séculos 
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houve a criação de novos mecanismos de comunicação e o advento de tecnologias que 

proporcionaram o encurtamento de tais distâncias, como a Internet. 

 

As redes digitais são globais, pois têm a capacidade de se reconfigurar de 

acordo com as instruções de seus programadores, ultrapassando fronteiras 

territoriais e institucionais por meio de redes telecomunicadas de 

computadores. Assim, uma estrutura social cuja infraestrutura esteja baseada 

em redes digitais tem a capacidade de ser global. (CASTELLS, 2015, p.71)  

 

Com a internet disponibilizando informações de todos os lugares do mundo, é possível 

pensar em um fenômeno de desterritorialização, que, segundo Ferreira, Pedrini e Lopes (2014), 

é uma forma de perda de vínculos com os lugares de origem, gerando uma falta de 

pertencimento do indivíduo a essas localidades: 

 

De modo simplificado, podemos afirmar que a desterritorialização é o 

movimento pelo qual se abandona o território, e a reterritorialização é o 

processo de conhecer e se firmar em um novo território, com um novo modo 

de se comunicar e um formato diferente de se fazer jornalismo. (FERREIRA, 

PEDRINI e LOPES, 2014, p. 52) 

 

Dessa forma, pode-se perceber que essa revalorização da comunicação local e regional 

e sua convivência nos meios de comunicação com notícias globais, se traduz no fenômeno de 

regionalização da mídia, no qual existe essa preocupação de se trazer informações que 

acontecem de forma próxima ao indivíduo, como afirma Peruzzo: 

 

[...] o conceito de proximidade pode ser explorado a partir de diferentes 

perspectivas, mas, quando se trata de mídia local e regional, ele se refere aos 

laços originados pela familiaridade e pela singularidade de uma determinada 

região, que têm muito a ver com a questão do locus territorial. (PERUZZO, 

2005, p. 76) 

 

Com o Webjornalismo, houve o surgimento de portais de notícias, os quais 

objetivavam tornar mais atrativo o conteúdo jornalístico para seus leitores, e assim reunir mais 

pessoas que pudessem acessar tais informações: 

 

Os portais tentam atrair e manter a atenção do internauta ao apresentar, na 

página inicial, chamadas para conteúdos díspares, de várias áreas e de várias 

origens. A solução ajuda a formar comunidades de leitores digitais, reunidos 

em torno de um determinado tema e interessadas no detalhamento da categoria 

de conteúdo em questão e seus respectivos hyperlinks. (FERRARI, 2008, 

p.30) 

 

Como uma diversificação destes portais, surgem os portais regionais/locais, em que os 

mesmos possuem uma atuação específica voltada para o estado ou cidade, em que se faz 

primordial a veiculação de notícias que favoreçam a aproximação com a comunidade. 
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Assim, o webjornalismo faz com que as informações estejam mais perto da realidade, 

sem passar por tantos filtros. Dessa forma, chegam ao leitor com mais precisão, dando também 

a liberdade para o receptor procurar em diversas fontes ao mesmo tempo, a fim de que possa 

cada vez mais conhecer o meio em que faz parte. 

 

3 WEBJORNALISMO: HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS 

 

No último século, a sociedade presenciou avanços em diversas áreas. Dentre as 

mudanças ocorridas pode-se citar, o surgimento dos computadores pessoais e o uso da internet 

como mecanismo de pesquisa, o qual tornou as informações acessíveis aos usuários de todo o 

mundo. Inserida nesse contexto, é possível citar ainda a emancipação do jornalismo, um novo 

meio de veiculação de notícias através da Web, tornando mais interativo o meio jornalístico.  

Tendo sua consolidação há pouco mais de 20 anos, o jornalismo veiculado na Internet 

é dividido em três partes, como aponta Reges (2011): transpositivo, perceptivo e hipermidiático. 

No início percebia-se uma transposição de elementos impressos para o meio digital, com o 

avanço e a requisição de uma sofisticação da capacitação dos profissionais da área, se começou 

a exigir que esses profissionais passassem a desenvolver conteúdos próprios para a Web, 

chegando à terceira fase, a qual é marcada pela utilização de multimídias e hipertexto (Idem, 

2011, p. 13). 

O primeiro site de notícias na Internet foi o jornal americano Chicago Tribune, criado 

um ano após o lançamento da World Wide Web (WWW). Tempos depois, o também americano 

The Wall Street Journal aderiu à publicação de notícias digitais. Segundo Reges (2011):  

 

Quanto à produção especifica de notícias, o primeiro foi o também norte-

americano The Wall Street journal que, em março de 1995, lançou o Personal 

journal. Cada assinante recebia matérias personalizadas de acordo com as 

informações disponibilizadas no momento do cadastro. Em linhas gerais, sites 

e portais jornalísticos norte-americanos surgiram a partir da evolução dos sites 

de busca. (REGES, 2011, p. 14)  

 

No que concerne ao Brasil, em 1995 o Jornal do Brasil também aderiu à tecnologia e 

lançou seu site de notícias, seguido do O Globo e da Agência do Estado. Pode-se compreender 

que o computador significou um grande avanço tecnológico, compreendido como a maior 

invenção da nova era, proporcionando uma interligação, uma interação através da rede de 

internet, cada vez maior e simultânea.  
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No entanto, apesar de se tentar definir, mesmo de maneira geral, o que vem a ser o 

Jornalismo Eletrônico, findaria em algo abrangente, sem descrever qual seu formato, modelo 

de página, etc.  

 

3.1 O FAZER JORNALÍSTICO NA WEB 

 

Considerado um fenômeno relativamente recente, o webjornalismo é atrelado ao 

ciberespaço e caracterizado pela publicação de notícias na Internet, mais precisamente na World 

Wide Web (WWW), a qual utiliza em sua plataforma a linguagem de hipertexto (HTML), links 

e recursos multimídia, tornando o acesso de pessoas que não possuem conhecimento sobre 

informática mais simples.  

É importante destacar que antes, a transmissão de notícias/informações se dava em um 

único sentido, de um grupo restrito de pessoas para um maior. Com o advento da Internet e a 

expansão desse recurso, passou-se a produzir e disseminar informações não mais de um 

pequeno grupo para um maior, mas cada pessoa poderia criar conteúdo e administrá-lo, 

qualquer pessoa poderia se tornar capaz de informar. 

Destaca-se ainda a facilidade de acesso às informações pelos jornalistas, uma vez que 

a agilidade na busca através da Internet proporciona com que o profissional as reúna sem que 

seja necessário sair da redação e obtê-las, transformando não apenas o modo de produção da 

mensagem, mas também a recepção deste conteúdo por parte dos leitores: 

 

[...] as tecnologias digitais têm servido como motivador para uma maior 

interferência popular no processo noticioso. Tal processo tem como fator 

inicial a ampliação das formas de acesso à Internet: a queda progressiva do 

custo de computadores e de conexão; a multiplicação de serviços e pontos de 

acesso gratuito (como em telecentros, ONGs e outras instituições 

comunitárias), cibercafés e pontos de conexão sem fio (Wi-Fi). Além disso, 

blogs (incluindo fotologs e moblogs4), wikis5 e as tecnologias que 

simplificam a publicação e cooperação na rede favorecem a integração de 

qualquer interagente no processo de redação, circulação e debate de notícias. 

(PRIMO; TRÄSEL, 2006, p. 4) 

 

Ademais, a disseminação de aparelhos portáteis que permitem a captura de fotos, 

vídeos e/ou áudios têm colaborado com o webjornalismo, aumentando cada vez mais as fontes 

de imagens e de informações, uma vez que há o compartilhamento instantâneo das mesmas.  

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é de cunho quali-quantitativo, pois 

segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2016), as pesquisas qualitativas e quantitativas têm igual 

validez ao se utilizar material da internet para análise e é aconselhável a utilização de ambos os 

tipos de pesquisa. No que tange a pesquisa quantitativa, Lakatos e Marconi (2011) explicam 

que existem três traços a serem observados: objetividade, sistematização e quantificação dos 

conceitos, observando-se a frequência de certas palavras, expressões e temas no texto. Já 

Minayo (2002, p.21-22) afirma que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. Já quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como 

majoritariamente descritiva, apesar de se utilizar de um levantamento de dados exploratório. 

Quanto aos procedimentos, este artigo utiliza a pesquisa bibliográfica e também a pesquisa 

documental. 

O artigo analisa as notícias veiculadas como manchete nos Portais O Dia, Meio Norte e 

Cidade Verde durante a última quinzena do mês de outubro do ano de 2016 (a partir do dia 16), 

sendo copiadas as matérias de manchete de cada portal uma vez por dia, totalizando 48 notícias. 

Foi escolhido o mês de outubro porque coincide com o dia do Piauí, o que acaba por favorecer 

a veiculação de notícias regionais como destaque. Dessa forma, é necessário se basear nos 

estudos de Laurence Bardin sobre análise de conteúdo, que consiste em  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inseridas) das mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

 

Para a realização dessa análise de conteúdo, é utilizada uma ficha de análise com  

categorias que facilitam o entendimento de aspectos qualitativos e quantitativos entre as 

matérias colocadas como manchete nos portais, tais como a abrangência (local, regional, 

nacional, internacional), os temas de que tratam (polícia, política, meio ambiente, dentre 

outros), fontes utilizadas (oficial, testemunhal, popular, independente, dentre outras) e recursos 

de multimídia utilizados (união de texto, imagens, vídeos, dentre outros recursos).   

 

5 RESULTADOS 

5.1 ABRANGÊNCIA DOS CONTEÚDOS VEICULADOS 
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             Segundo Peruzzo e Volpato (2009), não existem territórios com demarcações absolutas, 

ou seja, existe certa dificuldade em definir o que é local e regional, justamente porque isso 

depende do referencial que se toma. Por uma questão de organização, longe de dizer que esta é 

a definição correta; para realizar a análise do presente artigo se define como tendo abrangência 

local notícias acerca da cidade de Teresina, como abrangência regional notícias do Nordeste 

(principalmente do Piauí), como abrangência nacional notícias para além do Nordeste mas 

ainda em território nacional, e como abrangência global notícias de outros países.  

 

TABELA 1 – Abrangência dos conteúdos veiculados em dados quantitativos 

Abrangência O Dia Meio Norte Cidade Verde Total 

 N % N % N % N % 

Local 8 50 9 56,3 8 50 25 52,2 

Regional 8 50 5 31,2 8 50 21 43,7 

Nacional 0 0 2 12,5 0 0 2 4,1 

Global 0 0 0 0  0 0 0 0 

Total 16 100 16 100 16 100 48 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

             Tendo por base os dados expostos acima, percebe-se que o portal O Dia conseguiu 

balancear bem suas notícias entre abrangências local e regional, sendo 50% para cada tipo de 

abrangência. Não foram colocadas em destaque notícias nacionais e nem globais, o que 

significa que o portal deu destaque total ao local/regional em suas matérias-manchete no 

período analisado. Suas notícias como um todo se referenciam a cidades como Teresina, São 

Miguel do Tapuio, Miguel Leão, Parnaíba, Campo Maior e Barro Duro.  

             Já no que se refere ao portal Cidade Verde, podemos perceber uma situação muito 

parecida com a do portal O Dia: 50% para abrangência local e 50% para abrangência regional, 

sem conter notícias nacionais nem globais como manchete durante o período analisado. Porém, 

o que os difere é a quantidade de municípios abordados em suas matérias, pois estas se 

referenciam a Teresina, José de Freitas, Altos, Regeneração, São Raimundo Nonato, Capitão 

Gervásio Oliveira, Gilbués, Simões, Ribeira do Piauí, São João do Piauí, Pio IX, Picos, 

Parnaíba, Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, Lagoa Alegre, Lagoa do 

Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, União e os povoados Cacimba Velha, Santa 

Teresa, Sapucaia, e Chapadinha Norte, totalizando 28 localidades. Isso acontece porque existem 

algumas notícias que mencionam várias cidades de uma vez, como no exemplo da matéria 

“Ligações entre Teresina e cidades vizinhas ficam mais baratas a partir de hoje”:  
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No Piauí passam a ser locais as ligações entre Altos, Beneditinos, Coivaras, 

Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, 

Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Teresina e União (PORTAL CIDADE 

VERDE, 30 out. 2016) 

  

              Ainda com base na tabela 1, percebe-se que o portal Meio Norte com uma incidência 

maior de notícias locais (56,3%). Ainda que por pouco, pode-se inferir que, no período 

analisado, o portal deu prioridade às questões locais em suas manchetes. Já no que diz respeito 

às questões regionais, estas atingem um total de 31,2% das notícias veiculadas, ficando em 

segundo lugar. Em terceiro lugar, a existência de notícias nacionais totaliza 12,5% das matérias 

em destaque do portal. Um fato curioso é que no dia do Piauí (19/10), a notícia em destaque 

nesse portal era uma de cunho nacional, com o título “Eduardo Cunha é preso em Brasília”.  

Suas notícias se referem aos municípios Teresina, Alagoinha, Curralinhos, José de Freitas, 

Matias Olímpio, Campo Largo, Campo Maior e Barro Duro, assim como Brasília – DF.   

             Em suma, pode-se inferir que dois portais priorizaram na mesma proporção a 

abrangência local, O Dia e Cidade Verde, cada um com 50% de suas notícias-manchete focadas 

em além de apenas Teresina, se referenciando a outros munícipios do estado do Piauí. Porém, 

um dado curioso é que embora a porcentagem de matérias regionais seja a mesma, o Cidade 

Verde faz menção a 28 municípios/povoados enquanto O Dia faz menção a apenas seis. Abaixo 

dos dois, vem o Meio Norte com 31,2% de suas matérias com cunho regional.   

             Já no que diz respeito ao âmbito local, o portal que mais o priorizou é o Meio Norte, 

com 56,3% de suas notícias com abrangência apenas na cidade de Teresina. O Dia e Cidade 

Verde encontram-se novamente empatados nesse quesito, com 50% de suas notícias focadas na 

capital do Piauí. O Meio Norte também se destaca dos demais por trazer duas notícias de cunho 

nacional como destaque, enquanto os outros dois não trazem nenhuma.  Já a abrangência global 

não se destaca em nenhum portal. O que pode justificar o fato da grande maioria das matérias 

em destaque serem locais/regionais é justamente a questão que traz Peruzzo (2005) ao afirmar 

que a mídia de proximidade se baseia em vínculos de pertença, ou seja, a informação que 

acontece de forma próxima a seu público interessa aos leitores dessa localidade porque eles 

pertencem ao ambiente no qual o fato ocorreu.  

 

5.2 TRATAMENTO JORNALÍSTICO DOS CONTEÚDOS VEICULADOS 

 

5.2.1 Temáticas das matérias 
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             Esta categoria de análise traz a questão das temáticas tratadas nas notícias em destaque 

dos três portais. A priori, é possível perceber que os portais utilizam editorias para dividir suas 

matérias, como, por exemplo, as editorias do portal O Dia compreendem: últimas notícias, 

política, entretenimento, segurança pública, municípios, Piauí, Brasil, esportes, vídeos e blogs. 

Dado isso, pode-se perceber que são muito amplas, podendo conter matérias de variados temas 

dentro de uma mesma editoria.  Então, para facilitar a análise, as matérias analisadas foram 

divididas nos seguintes temas: polícia, justiça, acidente, meio ambiente, política, saúde, 

economia, greve e segurança.   

 

TABELA 2 – Temáticas das matérias veiculadas em dados quantitativos 

Temas O Dia Meio Norte Cidade Verde Total 

 N % N % N % N % 

Política 5 31,3 1 6,2 2 12,5 8 16,7 

Polícia 4 25 6 37,5 4 25 14 29,3 

Justiça 3 18,9 4 25 2 12,5 9 18,7 

Meio Ambiente 0 0 1 6,2 5 31,3 6 12,5 

Acidente 1 6,2 3 18,9 0 0 4 8,3 

Saúde 0 0 1 6,2 1 6,2 2 4,1 

Economia 1 6,2 0 0 2 12,5 3 6,2 

Segurança 1 6,2 0 0 0 0 1 2,1 

Greve 1 6,2 0 0 0 0 1 2,1 

Total 16 100 16 100 16 100 48 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

 

             Dada a tabela acima, verifica-se que no portal O Dia, a temática colocada em ênfase é 

a de política, com 31,3% de suas matérias focadas neste tema, seguida de polícia (25%) e justiça 

(18,9%). O portal ainda traz temáticas que não estão presentes em nos outros portais, como 

segurança e greve. O foco na política neste portal corresponde ao que aponta Haesbaert (2016) 

quando afirma que existe uma relação íntima entre o poder político e a regionalização da mídia. 

Seguem alguns títulos de matérias de política, para exemplificar: “15 dias após eleição, 2 

municípios continuam sem novo prefeito” (manchete no dia 17/10), “Wellington Dias quer 

oferecer cargos para agregar quatro partidos ao governo” (manchete no dia 31/10) e “Seminário: 

143 prefeitos e assessores do PI já confirmaram presença” (manchete do dia 24/10).  

             Já no portal Meio Norte, observa-se outro cenário: a temática mais enfatizada é a de 

polícia, com 37,5%, seguida logo depois de justiça (25%) e acidente (18,9%). O tema da 

política, contrariando o teórico supracitado e os números do portal O Dia, fica com apenas uma 
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notícia, gerando uma porcentagem de 6,2% das notícias veiculadas como destaque. Segundo 

Silva (2017), o tema de polícia está em evidência nas matérias porque mantém relação com a 

insegurança pública vivida em todo o país. Novamente, seguem títulos de matérias com 

temática de polícia: “Jovem é assassinado com três tiros na zona Sul de Teresina” (manchete 

do dia 27/10), “Menor de 16 anos é assassinado em suposto acerto de contas” (manchete do dia 

28/10), “Piauiense neto de ex-prefeito é encontrado morto em Brasília” (manchete do dia 

30/10).     

              Com relação ao portal Cidade Verde, constata-se outra realidade: diferentemente dos 

outros dois, o portal priorizou notícias de meio ambiente (31,3%), seguido do tema de polícia 

(25%). Os temas política, justiça e economia, figuram o terceiro lugar, todas com 12,5%.  

Novamente se contraria a afirmação de Haesbaert (2016) com relação à primazia da política. 

Por outro lado, a relevância do tema de meio ambiente é defendida por Silva (2017), quando 

afirma que este tema é importante para a sobrevivência e evolução dos seres vivos. Seguem 

títulos de matérias com temática de meio ambiente: “Queimadas avançam, Estado decreta 

estado de emergência e monta QG na Expoapi” (manchete do dia 17/10), “Dnocs registra seca 

de dois açudes no Sul e estiagem avança na região Norte do PI” (manchete do dia 23/10), 

“Prefeito decreta situação de emergência em Teresina por causa de incêndios e queimadas” 

(manchete do dia 18/10).  

 

5.2.2 Fontes utilizadas  

 

             Esta categoria analisa a questão das fontes utilizadas nas notícias em destaque dos três 

portais. Segundo Schmitz (2011), as fontes podem ser: oficial, empresarial, institucional, 

popular, notável, testemunhal, especializada e referencial. É importante ressaltar que cada 

matéria pode conter mais de uma fonte.  

 

TABELA 3 – Fontes utilizadas nas matérias veiculadas em dados quantitativos 

Temas O Dia Meio Norte Cidade Verde Total 

 N % N % N % N % 

Oficial 17 56,7 12 50 18 72 47 59,5 

Empresarial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Institucional 1 3,3 0 0 0 0 1 1,3 

Popular 1 3,3 2 8,3 2 8 5 6,3 

Notável 0 0 0 0 1 4 1 1,3 
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Testemunhal 6 20 5 20,9 0 0 11 13,9 

Especializada 4 13,4 3 12,5 4 16 11 13,9 

Referencial 1 3,3 2 8,3 0 0 3 3,8 

Total 30 100 24 100 25 100 79 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

 

             No portal O Dia, podemos perceber que há a prioridade das fontes oficiais (56,7%), 

com uma diferença muito grande com relação ao segundo lugar, que fica por conta das fontes 

testemunhais (20%). O terceiro lugar fica com as fontes especializadas, com 13,4%. Com isso, 

pode-se inferir que existe uma certa dependência do portal com relação a apenas um tipo de 

fonte. Por outro lado, este portal é o único que se utiliza de fonte institucional, ainda que uma 

única vez (3,3%), como na matéria “Lançamento da 2ª etapa do projeto Lagoas do Norte tem 

protesto e tumulto”, manchete no dia 18/10, que traz o depoimento de Lucia Ferreira, presidente 

da Associação Ferreira de Sousa (associação de moradores): “[...] A prefeitura falta com a 

verdade quando esconde o que ela tem para as famílias. Queremos um estudo antropológico da 

região, e estamos aproveitando esse momento para falar sobre isso, protestar contra essa 

situação” (PORTAL O DIA, 18 set. 2016). 

             Não muito diferente, o portal Meio Norte também se utiliza largamente das fontes 

oficiais, com 50% de suas manchetes trazendo fontes desse tipo. O segundo lugar também fica 

com as fontes testemunhais, com 20,9%. O terceiro lugar novamente se repete, com a utilização 

de fontes especializadas (12,5%). Percebe-se novamente uma discrepância significativa entre 

primeiro e segundo lugar, evidenciando mais uma vez uma dependência de um único tipo de 

fonte. A diferença aqui se evidencia pela utilização de fonte referencial duas vezes (8,3%) numa 

mesma matéria de cunho nacional de título “Eduardo Cunha é preso em Brasília”, manchete do 

dia 19/10, onde se utiliza print de uma rede social de Cunha e foto da ordem de prisão preventiva 

do mesmo.   

              Também seguindo a tendência, o portal Cidade Verde é o que mais se utiliza de fontes 

oficiais, com 72%. A diferença em relação aos outros dois, além de ser o que mais se utiliza de 

fontes oficiais, consiste na segunda e terceira colocação, fontes especializadas (16%) e 

populares (8%), respectivamente. Novamente, se evidencia uma dependência de fontes oficiais.  

             A grande ocorrência de fontes oficiais nestas notícias que são predominantemente 

locais e regionais, é prevista por Peruzzo (2005) ao afirmar que os laços políticos com os meios 

de comunicação locais/regionais tendem a ser fortes, capazes até mesmo de prejudicar a 

qualidade da informação disseminada. 
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Seguem exemplos da utilização de fontes oficiais nos três portais: “O governador 

Wellington Dias (PT) confirmou nesta segunda-feira (31), durante solenidade no Palácio de 

Karnak, que vai abrir espaço para mais quatro partidos ocuparem cargos no governo estadual” 

(PORTAL O DIA, 31 out. 2016); “De acordo com o delegado titular da Delegacia de 

Homicídios, Francisco Costa, o Barêtta, a vítima já vinha recebendo ameaças de morte” 

(PORTAL MEIO NORTE, 27 out. 2016); “Segundo o secretário estadual de Mineração, Luis 

Coelho, os avanços são em várias cidades” (PORTAL CIDADE VERDE, 19 out. 2016).  

 

5.2.3 Recursos multimídia utilizados  

 

Esta última categoria traz à análise a questão dos recursos multimídia utilizados pelos 

três portais em suas matérias colocadas como manchete. Salaverría (2014), afirma como 

multimidialidade a combinação de pelo menos dois tipos de linguagem em apenas uma 

mensagem. Com o advento da internet, multiplicam-se as possibilidades da narrativa 

multimídia, permitindo mesclar vários destes de uma única vez, como afirma o mesmo autor. 

Serão levados em consideração as categorias: apenas texto, pelo menos uma foto, galeria de 

fotos, vídeo e gráfico, pois são os recursos presentes nos portais.  

 

TABELA 4 – Recursos multimídia em dados quantitativos 

Abrangência O Dia Meio Norte Cidade Verde Total 

 N % N % N % N % 

Apenas texto 9 56,2 8 50 0 0 17 34,6 

Pelo menos uma foto 7 43,8 8 50 6 35,3 21 42,8 

Galeria de fotos 0 0 0 0 9 52,9 9 18,2 

Vídeos 0 0 0  0 1 5,9 1 2,2 

Gráficos 0 0 0 0 1 5,9 1 2,2 

Total 16 100 16 100 17 100 49 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  

Legenda: A soma do portal Cidade Verde dá 17 pois há gráfico e foto em uma só matéria.  

 

 

Percebe-se que os portais O Dia e Meio Norte tem praticamente o mesmo número de 

utilização de recursos multimídia, com boa parte de suas matérias contendo apenas texto, ou 

texto e apenas uma foto. Um fato curioso é que mesmo com a web proporcionando uma 

infinidade de recursos, uma parte significativa dos conteúdos desses portais é utiliza apenas 

texto, ou seja, não entram na definição de multimídia de Salaverría (2014).  
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 Já o portal Cidade Verde apresenta números um pouco maiores no que diz respeito ao 

uso de recursos multimídia, pois segundo a definição de Salaverría (2014), todas as matérias 

publicadas são sim multimídia, uma vez que no mínimo mesclam texto e foto. Além disso, 

percebe-se a utilização de recursos não utilizados pelos outros dois portais, como galeria de 

fotos (52,9% das publicações), vídeo e gráfico (ambos com uma única ocorrência, com 5,9%).  

A matéria “Dnocs registra seca de dois açudes no Sul e estiagem avança na região Norte do PI”, 

do dia 28 de outubro de 2016, ainda registra a utilização de tanto um gráfico quanto de foto. 

Esses dados permitem dizer que dentre os três portais, o Cidade Verde é o que mais se utiliza 

de recursos multimídia.   

Porém, ainda segundo Salaverría (2014), existem diversos recursos multimídia que 

podem ser utilizados, tais como texto, fotografia, gráficos, iconografia e ilustrações estáticas, 

vídeo, animação digital, discurso oral, música e efeitos sonoros, vibração. Com isso, pode-se 

inferir que nenhum dos portais faz um bom uso dos recursos multimídia.    

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No que tange a abrangência, percebe-se que a questão local é a mais priorizada, com 

52,2% das matérias tendo como Teresina seu foco. Logo após, figuram as notícias regionais, 

com 43,7%. Em terceiro lugar, ficam as notícias nacionais, com apenas 2 ocorrências, 

representando apenas 4,1% das matérias. Dado isso, pode-se comprovar que mesmo na Web, 

onde se convive com todos os tipos de informações e notícias do mundo inteiro, o local e 

regional conseguem se manter muito fortes. Em outras palavras, os portais dão muita atenção 

ao que acontece em Teresina e no Piauí, o que acaba por comprovar a proximidade como valor-

notícia.  

Já sobre a questão das temáticas tratadas, é visível a primazia do tema de polícia 

(29,3%). Em segundo lugar, com bastante diferença em relação ao primeiro lugar, encontra-se 

o tema justiça (18,7%) e logo em seguida o tema política (16,7%). Isso pode significar uma 

preocupação por parte dos portais de manter a população informada sobre as questões de 

segurança, sendo importante ainda a questão da justiça.  

Por último, existe a questão dos recursos multimídia, dentre os quais se destaca a 

utilização de texto e pelo menos uma foto (42,8%). Logo após, com 34,6%, encontra-se a 

utilização apenas de texto. Esses dados evidenciam que não há uma larga utilização dos recursos 

multimídia que a Web proporciona. 
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A partir do que foi discorrido, é possível compreender que o processo de regionalização 

dos portais midiáticos se encontra em curso, ainda que algumas potencialidades do 

webjornalismo apresentem lacunas, como a variação nos tipos de temáticas e fontes, bem como 

a pouca utilização de recursos multimídia. Essas potencialidades podem ser mais exploradas a 

fim de que haja uma maior proximidade entre o leitor e as empresas que produzem conteúdos 

para o mesmo. 
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