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Os editoriais como espaço de opinião - breve estudo de caso do jornal Tribuna da Madeira 

 

Ruben Pires 

 

 

 Resumo 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: editorial, líder de opinião, media 

 

Este trabalho analisa os editoriais publicados num semanário regional. Num meio 

como o dos jornais, onde os espaços de opinião abundam, existiu a necessidade de 

trazer alguma clareza sobre os critérios editoriais utilizados. Partindo do princípio de 

que um projecto jornalístico implica critérios editoriais e que o editorial representa a 

posição do meio de comunicação social sobre o acontecimento, fizemos um 

levantamento dos editoriais publicados no Tribuna da Madeira entre Outubro de 2009 

e Outubro de 2012 indo ao encontro dos temas e tons adoptados nesse jornal. 

Partimos de uma abordagem teórica que entre outras áreas analisa o desenvolvimento 

da opinião no meio jornalístico, a função dos líderes de opinião e a maneira como 

podem influenciar a audiência, bem como a relação entre os media e a comunidade. 

Estes factores juntos permitem aos media criar através dos líderes de opinião uma 

audiência. O editorial seria uma forma de a comunidade ficar a saber qual é o 

posicionamento do jornal em relação a determinadas matérias. Apesar de o editorial 

poder assumir várias formas, este permite esclarecer que tipo de projecto é que o 

jornal pretende assumir. Chegou-se à conclusão que o Tribuna da Madeira não contém 

critérios claros nos editoriais e que se encontra desapegado de questões regionais que 

poderiam ter importância para a região em que se insere. 
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Introdução 

 

O editorial é um dos géneros de opinião e rege-se por um conjunto de critérios 

definidos por quem de direito, que englobam o posicionamento e o comportamento 

desse órgão de comunicação no espaço onde se insere.  

A opinião poder ser expressa por elementos dentro da redacção (se a opinião 

for emitida por alguém da direcção trata-se de um editorial) ou por elementos 

externos à redacção. 

A opinião pode ser encarada como um exercício de cidadania. A intervenção 

dos jornalistas no espaço público tem a capacidade de influenciar várias partes da 

audiência. Várias teorias da comunicação relatam os efeitos que a opinião possui na 

sociedade. 

Ao longo do tempo podemos verificar que este género jornalístico passou por 

várias fases e acontecimentos. Por volta do século XVI, o desenvolvimento da 

tipografia possibilitou, progressivamente, o debate dos mais variados temas por parte 

de públicos especializados. No século XIX e princípios do século XX, o desenvolvimento 

da imprensa ampliou o universo do público e dos editores de jornais. No século XIX, os 

editoriais eram artigos de opiniões, centrados na figura do proprietário nominal do 

jornal, que representava os interesses dos grupos políticos que se alternavam no 

poder. 

Com o advento do capitalismo, a opinião passou a ocupar menos espaço na 

superfície impressa dos jornais. Hoje, os editoriais têm a notícia como factor 

determinante. Mas, por outro lado, existem alguns condicionamentos que passam, 

entre várias coisas, por um rigoroso processo de seleção, de cruzamento de dados, 

que, em geral, deve coincidir com a linha política da instituição.  

É com este enquadramento que analisamos os editoriais (englobados dentro do 

género jornalístico de opinião) como foco desta tese. Quisemos saber, entre os 

editoriais analisados, quais são os temas e posicionamentos de um semanário regional. 

Partimos de uma análise teórica em que se tenta explicar o que é a opinião, a sua 

evolução no jornalismo, os estudos efectuados, as teorias da comunicação que 
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abordam a opinião, a importância que a opinião gera na sociedade e a relação entre 

colunista e leitores.   

A partir deste fundamento teórico passamos para a apresentação da 

metodologia e da análise de resultados, onde tentamos dar resposta a várias 

perguntas desenvolvidas durante a parte teórica. Pretendemos ir ao encontro dos 

temas que geram mais editoriais no jornal analisado, bem como o tipo de tom utilizado 

no jornal perante os acontecimentos.  
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1 – Opinião – o início 

 

O termo opinião vem do Latim opinari, que significa dar uma interpretação. 

Esta interpretação “depende do sistema de valores em função do qual nos 

pronunciamos. Entre os conceitos filosóficos de opinião é comum opô-la à ideia de 

ciência ou conhecimento racional verificável.” (Vieira, 1998).  

 

De acordo com o mesmo autor, a opinião também pode ser considerada “um 

género de conhecimento pouco fiável, fundada sobre impressões, sentimentos, 

crenças (...)", enfim, questões de valor subjetivo. […] Quem opina pode ser aquele que 

não domina totalmente um assunto ou tema.” (Vieira, 1998). 

 

No que diz respeito à opinião, existem algumas diferenças em relação a outros 

géneros jornalísticos. “Nestes [outros] géneros há uma coisa que não está presente: a 

opinião de quem os escreve, essa opinião é remetida para o texto de opinião, tal como 

o próprio nome indica.” (Simão, 2007) 

 

Apesar de a opinião ter aspectos particulares em relação à notícia verifica-se 

que a tomada de posição em relação a um assunto está vincada. Sendo assim, “a 

opinião corresponde sempre a um juízo formulado a respeito de qualquer facto e a sua 

dimensão pública surge quando essa opinião é partilhada com um vasto número de 

indivíduos a tal ponto que a observação emitida poderia ser de qualquer um deles.” 

(Sena, 2007) 

 

 Apesar de a opinião poder ser definida de diversas formas, ela estava, no seu 

início, associada à notícia. Não existia uma distinção clara entre estes géneros 

jornalísticos. Por isso, não deixa de ser interessante a maneira como a opinião começa 

a aparecer no jornalismo e depois como vai influenciar o que está ao seu redor. 

 

“No meio de uma crise financeira que ameaçou o Courant logo nos primeiros tempos de 

existência, Elizabeth Mallet, fundadora do diário, chamou Buckley e confiou-lhe a missão de 

salvar o jornal. O novo diretor criou uma estratégia e um estilo que influenciariam todo o 

jornalismo mundial: separou as notícias dos artigos - news em um lado, preponderantes, 
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comments em outro, para não "contaminar" as informações, porque os leitores são capazes 

de refletir por eles próprios.” (Tengarrinha, 1989). 

 

 

2 – A opinião – dados cronológicos  

 

Depois de definido o significado de opinião é preciso enquadrar este género 

jornalístico em termos do seu progresso cronológico. Neste campo, a tipografia tem 

um contributo para o desenvolvimento da opinião. A tipografia vai provocar uma série 

de acontecimentos e práticas que depois englobam vários estilos e formatos. Em 

determinado período, verificamos que o público se organizava de uma maneira 

particular e que a discussão dos temas que marcavam o dia-a-dia estava restringida a 

determinados espaços.  

 

“O conceito de público nasceu no século XVI com o desenvolvimento da tipografia, 

acontecimento que irá possibilitar, progressivamente, o debate dos mais variados temas, por 

parte de públicos especializados. Mas, o público surgiu com maior notoriedade nos séculos 

XVII e XVIII. Inicialmente, o público era restrito, constituído por um pequeno número de 

eruditos que liam as gazetas e se reuniam em salões, cafés e clubes. Paralelamente a este 

público, existia uma multidão amorfa de pessoas que se manifestavam nos acontecimentos 

políticos e socioeconómicos (por exemplo: coroações, revoltas, festas).” (Guedes, 2005). 

 
Este clima de crítica e discussão do acontecimento, que estava restrito às 

pessoas que tinham acesso à imprensa, permite que uma massa se junte para discutir 

vários assuntos. A comunidade começa a ter formas de organização muito particulares. 

Em vez de termos um público disperso e quase “amorfo”, passamos a ter uma 

sociedade mais organizada e crítica. Com a evolução desta massa crítica, passamos a 

ter vários tipos de públicos. 

 

“No decurso do século XVIII, a especialização dos públicos: surge um público filosófico, a par 

de um público científico e literário. Esta situação conduziu, na segunda metade do século 

XVIII, ao surgimento de um público político que reúne todos os outros públicos. A Revolução 

de 1789 contribuiu para o progresso do jornalismo, que se especializa na crítica ao novo 

regime, e dos publicistas que se afirmam como líderes de público. […] No século XIX e 

princípios do século XX, o desenvolvimento da imprensa amplia o universo do público e dos 
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publicistas. A expansão do público e da imprensa seria impossível sem a coexistência de três 

grandes invenções: a tipografia, o telégrafo e o caminho-de-ferro.” (Antunes, 2008)  

 

Estes públicos mais críticos e especializados, uma imprensa que passa a estar 

acessível a várias faixas da população, e os vários meios de transporte contribuem para 

o aparecimento de uma opinião pública mais alargada, que passa a ter acesso à 

informação que antes estava confinada a determinados espaços.  

 

Existiam em relação ao jornalismo algumas preocupações sobre a influência 

deste sobre a comunidade, embora isso se tenha revelado um exagero. Contudo, fica 

demonstrado que existia a percepção por parte da comunidade de que o jornalismo e 

a opinião tinham um importante papel a desempenhar. 

 

“Na década de 1920 comentadores definiram o papel do jornalista como um gatekeeper 

fundamental que interpreta o complexo um mundo complexo para o público em geral, no 

interesse da verdade. […] Existiram algumas preocupações que a rádio e a propaganda 

ajudassem ao surgimento de movimentos fascistas e que a rádio ajudasse ou servisse como 

câmara de ressonância para visões de direita. […] Mas pesquisas posteriores sugeriram que 

esses medos eram exagerados, o público dependia mais das visões dos formadores de opinião 

no seu círculo social para interpretar as notícias. Os media de massas parecem reforçar 

atitudes existentes, tanto quanto transformá-las.” (Schifferes, 2013). 

 

3 - Editorial  

 

Devido a estas evoluções a opinião passa a ter vários formatos entre eles o 

editorial. Este pode ser definido como “um texto da responsabilidade da direcção do 

jornal, que deverá acompanhar cada número da publicação, e que se debruça sobre os 

acontecimentos mais marcantes da actualidade ou dessa edição do periódico, 

comentando, analisando, exortando – em suma, fazendo opinião; não uma opinião 

qualquer, mas a opinião do jornal.” (Gradim, 2000). 

 

O Editorial tem origem, no século XIX, com a carta do redator/editor. 

Inicialmente verifica-se que “o objetivo era estabelecer um contato imediato entre o 
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editor e o leitor do jornal, a fim de divulgar a opinião do jornal sobre determinado 

assunto, com uma estrutura composicional típica de uma carta – destinatário explícito 

e assinatura do escritor da carta.” (Oliveira, 2010). 

 

Nesta altura, existe um foco na figura que os escreve, onde a linguagem e o 

discurso são particulares. 

 

“Durante grande parte do século XIX, os editoriais foram denominados “artigos de fundo”, 

que eram peças opinativas, centradas na figura do proprietário nominal do jornal, 

responsáveis por representar os interesses dos grupos políticos que se alternavam no poder. 

[…] Por conta destas características, sua manifestação linguística estava atrelada ao exercício 

doutrinário e retórico da opinião, no qual predominava o recurso eloquente da linguagem 

empolada, que, na maioria das vezes, afastava os leitores do processo interpretativo.” 

(Guedes, 2005). 

 

Com o desenvolvimento deste género jornalístico começam a existir mudanças 

na maneira como era apresentado o editorial e na ligação que tinha com a 

comunidade. Entre elas pode-se referir “a presença de título no início dos textos. O 

género também passou a ter como função formar e moldar opiniões, contribuindo na 

criação e consolidação da consciência crítica do leitor, através da orientação do leitor 

para o ponto de vista do grupo ou da pessoa responsável pelo jornal com a 

apresentação de julgamentos, engajamentos, contradições e reflexões.” (Oliveira, 

2010). 

 

A estas mudanças juntaram-se outras. O capitalismo passa a ter importância 

nas empresas jornalísticas. A maneira de fazer jornalismo é diferente, o que exige 

mudanças na maneira como se faz opinião. Este género jornalístico passa a enquadrar-

se na linha editorial da empresa jornalística.  

 

“Com a evolução capitalista, a imprensa passa a se estruturar nos moldes industriais, 

abandonando pois a fase artesanal. […] A partir de então, vemos ascender no espaço 

jornalístico novas tendências narrativas que têm na objetividade, na notícia a extensão ideal 

de representação do espaço social. Neste contexto, a opinião passaria a ocupar menos espaço 

na superfície impressa […] Para garantir sobrevivência, a nuança opinativa passa a se adaptar 
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aos novos parâmetros significativos solicitados pela grande imprensa e pelos leitores das 

mensagens jornalísticas.” (Guedes, 2005). 

 

Com estas mudanças nas linhas editoriais começa a existir a percepção de que 

é possível enquadrar o editorial com outros géneros jornalísticos. Para além, disso o 

editorial é uma forma que a empresa jornalística utiliza para expressar opinião sobre o 

acontecimento. 

 

“Hoje, os editoriais têm a notícia como fator determinante e, via de regra, não se amparam 

no artifício doutrinário da opinião. Mas, por outro lado, sua elaboração está condicionada a 

um rigoroso processo de seleção, de conferência dos dados, que, em geral, deve coincidir 

com a linha política da instituição. A política editorial no jornalismo contemporâneo é um 

poderoso instrumento utilizado pelas instituições para expressar a opinião oficial e para 

elencar o conteúdo informativo publicado em cada edição.” (Guedes ,2005).   

 

Com estas evoluções verifica-se que “o editorial espelha, sem qualquer sombra, 

pelo menos do ponto de vista formal, a posição da empresa jornalística. Dispõe de um 

lugar certo na paginação do jornal. É assinado pelo director ou por quem este mandate 

para o efeito. A sua feitura, obedece, frequentemente, a um ritual que reforça a carga 

simbólica de que está revestido.” (Rebelo, 2000). 

 

Sendo assim verificamos que o editorial permite uma comunicação entre 

empresa e os leitores. Ao estabelecer esta relação faz com que “o editorial cumpra sua 

função democrática ao dar ao outro o direito de se posicionar contra ou a favor da sua 

ideologia e garante ao seu público o direito dele se informar através de várias 

opiniões.” (Cruz, 2005). 

 

O texto editorial encerra assim características próprias que sofreram alterações 

ao longo do tempo. Apesar disso verificamos que “tanto a opinião - editorial ou 

firmada - quanto a interpretação - contida nos textos informativos ou factuais - 

buscam encontrar o significado de um fato, entendê-lo e expressá-lo. Mas, enquanto 

ambas remetem ao que já aconteceu, apenas a opinião, através da persuasão, previne, 

preconiza e aconselha sobre um futuro desejável” (Vallim, 2011). 
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Apesar disto, por vezes existe um distanciamento entre media e leitores. 

Apesar de os editoriais, como já foi visto, permitirem saber o posicionamento do órgão 

de comunicação isso não implica que a audiência encontre alguma relação com ele. 

 

“Os editoriais ainda continuam a abordar temáticas que despertam pouco interesse aos seus 

leitores tais como política, economia, administração. Temas do mundo cotidiano relacionados 

com o trabalho, saúde e educação são deixados de lado. […] Se, por um lado, é verdadeiro 

que o editorial desperta pouco interesse ao leitor, por outro, acreditamos nós, também deve 

ser verdadeiro que o leitor não queira abrir mão deste género no seu jornal diário.” 

(Furtado,2010). 

 

4 – Opinião  – o caso de Portugal  

 

Se em termos cronológicos esta foi a forma como a opinião se desenvolveu em 

vários países, verifica-se que em Portugal existem algumas nuances. A opinião 

publicada em Portugal teve um período áureo no século XIX, “quando se observou um 

grande desenvolvimento da imprensa de opinião, impulsionado, em muito, pelos 

liberais portugueses regressados do exílio, que transpuseram para Portugal as técnicas 

e os processos jornalísticos mais recentes.” (Barriga, 2011). Em seguida, pode-se 

identificar a revolução de 1975 como outra época em que a opinião teve grande 

importância e onde “os media passaram por uma fase de nacionalização, 

reprivatização, e a concentração dos media.” (Barriga, 2007).  

Nos anos seguintes, um conjunto de órgãos de comunicação social e 

acontecimentos ajudam a impulsionar a opinião. 

“É entre a década de 80 e 90, fruto das profundas alterações no sistema dos media que 

surgem projectos jornalísticos que em muito impulsionaram a opinião publicada. Na imprensa 

escrita, destacamos o semanário O Independente, em Maio de 1988, e o diário Público, em 

Março de 1990, ainda que outros jornais e outros media ajudassem fortemente a consolidar 

essa tendência. Assim, indissociáveis desta tendência de valorizar a opinião estiveram o 

aparecimento da TSF – rádio jornal, em 1988 (que assentava muito da sua estratégia na 

presença de comentadores) e das televisões privadas – SIC, em 1992 e a TVI, no ano seguinte. 

Posteriormente, em 2001, o canal temático, por cabo, SIC Notícias teve um contributo 
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decisivo, na medida em que não só exibe frequentemente modelos de comentário político. A 

estratégia de ter comentadores permanentes nos jornais televisivos (durante o seu decorrer, 

a comentar as notícias ou no final dos jornais), tendo sido impulsionada com o surgimento da 

SIC Notícias, populizar-se-ía com a TVI, através da presença do influente Professor de Direito e 

ex-líder do PSD Marcelo Rebelo de Sousa.” (Barriga, 2007). 

 

Como consequência passamos a ter o género opinião com algum relevo e como 

um meio para aumentar audiências. Os colunistas passam a desempenhar um papel 

relevante na estratégia dos órgãos de comunicação social. 

 

“O panorama atual na imprensa dita de referência portuguesa caracteriza-se por uma forte 

presença de colunistas, o espaço dedicado à opinião nos jornais bem como o número de 

colunistas tem indubitavelmente aumentado. […] Tem aumentado a concorrência entre os 

diversos media, disputando a contratação de determinado colunista de referência (cuja 

opinião se tornou emblemática, e por isso, viu o seu capital simbólico reforçado).” (Barriga, 

2011).  

 

A opinião, ao fazer parte da estratégia comercial dos media, faz com que os 

colunistas passem a exercer opinião em vários órgãos de comunicação social, fazendo 

com que a exposição ao público aumente. Os jornalistas também passam a ter um 

papel relevante neste sistema.  

 

“A acumulação de vários registos de opinião em diversos media numa só pessoa. Nesta 

tendência, não exclusivamente portuguesa, é frequente os jornalistas com posições 

hierárquicas de topo (como o caso dos directores dos jornais e das rádios) serem também 

presença habitual na televisão, conjuntamente com os políticos, aos quais se atribuem 

qualidades comunicativas […] De igual modo, muitos dos colunistas que escrevem na 

imprensa asseguram também a sua presença no espaço televisivo, na rádio, nos blogues.” 

(Barriga,2011). 
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5 – As teorias da comunicação e o cruzamento com a opinião 

 

5.1 – O agendamento dos media 

 

Diversos estudos e teorias estão associados à opinião nos media. Uma das 

várias teorias existentes, diz respeito ao agendamento temático: “O jornal é o primeiro 

motor da fixação da agenda territorial. Ele tem grande participação na definição do 

que a maioria das pessoas conversarão, o que as pessoas pensarão que são os factos e 

como se deve lidar com os problemas” (Barriga, 2005). 

 

Esta capacidade dos media para definirem a agenda traz consigo outros 

aspectos. Entre estas verificamos que “embora a imprensa, na maior parte das vezes, 

possa não ser bem sucedida ao indicar às pessoas como pensar, é espantosamente 

eficaz ao dizer aos seus leitores sobre o que pensar” (Barriga, 2005).  

 

Os media embora tenham efeitos limitados sobre as audiências possuem 

também o poder de colocar na discussão do quotidiano vários assuntos. A teoria do 

agendamento “defende a ideia de que os consumidores de notícias tendem a 

considerar mais importantes os temas que os meios de comunicação divulgam e que 

eles agendam nossas conversas. Ou seja, os media dizem sobre o que falar e pautam 

os relacionamentos.” (Agnes Anjos et al., 2012). 

 

Esta capacidade dos media escolherem e agendarem assuntos forma a 

discussão pública. A exposição do público permite analisar a influência gerada pelos 

media na comunidade. “O volume de exposição aos media também é preponderante 

para avaliar o efeito de agendamento. Quanto maior for esta exposição, mais 

facilmente os indivíduos serão influenciados na sua tomada de posição acerca de 

determinada temática.” (Midões, 2011) 

 

A esta teoria do agendamento podemos juntar a Teoria da Espiral do Silêncio, 

que mostra entre outras coisas a capacidade que os media possuem na comunidade. 

Esta teoria refere que “o falar livremente de um determinado ponto de vista pode 
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levar ainda mais ao isolamento da minoria. Os meios de comunicação podem 

influenciar, e muito, o processo de Espiral do Silêncio, quando perante uma questão 

moral tomam determinada posição e exercem influência no processo.” (Midões, 2011). 

 

A escolha da agenda pelos media é importante porque “os leitores não só ficam 

a conhecer um determinado assunto, como também ficam a saber qual a importância 

a atribuir a esse mesmo assunto, a partir da quantidade de informação veiculada na 

notícia e da posição por ela ocupada.”( McCombs e Shaw, 1993) 

 

Ao construírem a agenda, os media fazem uma construção social da realidade, 

uma teoria que “trabalha com a noção de efeitos cognitivos, no lugar de efeitos de 

propaganda. Os efeitos são vistos pela quantidade e qualidade das informações e 

sobre esta base que o receptor se fundamenta, em parte, para pensar e agir no dia-a-

dia. Os meios de comunicação contribuem assim na “construção” da realidade na qual 

se encontram e evoluem os indivíduos” (Ferreira, 2005). 

 

Esta noção fez com que “até 1940, os investigadores que se interessavam pelos 

media, independentemente das suas orientações políticas, estavam de acordo quanto 

à possibilidade de a imprensa, o cinema e a rádio exercerem uma influência 

fundamental nas pessoas: pensava-se que os media eram susceptíveis de transformar 

significativamente as atitudes e os comportamentos dos indivíduos enquanto eleitores 

ou consumidores” (Breton e Proulx, 2000). 

 

 

5.2 – A linha editorial 

 

Algumas teorias da comunicação defendem que os media possuem capacidade 

de agendamento. Mas isto começa com a definição da linha editorial. Esta “influencia 

o produto final. É ela que dá ao jornal a sua originalidade, a sua coerência, a sua 

justificação. É importante que esta política seja claramente definida […] o jornal deve 

decidir de que ângulo abordará os factos e as ideias.” (Lagardette, 1998)  
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A linha editorial adequa-se a determinados objectivos. “Elas [linhas editorais] 

servem essencialmente para guiar o jornalista no interior do labirinto do seu próprio 

espaço de trabalho. As linhas editoriais são uma espécie de farol ideológico e 

metodológico do jornalista.” (Pinto, 2003). 

 

A linha editorial permite definir aquilo que vai ser feito e o que vai ser 

destacado, que assuntos tratar e que enfoque escolher. A isto pode-se juntar o 

“newsmaking”, que diz respeito “à organização e trabalho rotineiro envolvidos na 

produção informativa”(Santos, 2001). 

 

No meio desta engrenagem existe o jornalista que, fazendo parte deste 

sistema, define vários parâmetros que são importantes para a construção da agenda 

dos media. Apesar da necessidade que a comunidade sente de se informar, não 

podemos ignorar que a opinião está sujeita a várias interpretações.  

 

“O jornalista é em larga medida senhor da sua maneira de tratar um assunto, do seu ângulo 

de ataque, dos elementos significativos que retém e da maneira de os organizar, do estilo que 

dá ao seu artigo, da escolha do vocabulário.” (Mesquita,2004). “Com a velocidade da 

informação e sua característica sintetizada e objetiva dos fatos, o cidadão começou a querer 

saber mais sobre o que estava acontecendo. O comentário surgiu por causa dessa 

reivindicação, dessa ânsia do público.” (Pereira e Rocha,2006). “Se tomarmos como premissa 

a tradicional divisão anglo-saxônica entre fatos e comentários, é possível afirmar que a 

interpretação dos fatos é uma “interpretação implícita”, pois está nas escolhas dos 

jornalistas, como por exemplo a ordem das notícias, a seleção entre os vários fatos ocorridos 

etc. Já a interpretação de segundo grau, dos comentários, é valorativa e avaliativa, ou seja, 

explícita, sendo possível observá-la no corpo do texto facilmente, pois os textos baseiam-se 

em tal” (Vargas, 1999). 

 

Os media, ao escolherem aquilo que tratam, geram alguns receios que vão de 

encontro à teoria crítica, que refere que “os media como produtores culturais de 

massa, em que a preocupação com a qualidade do conteúdo e com temas de interesse 

público praticamente não existe. O que prevalece, nessa lógica, é a ideia de 

mercantilização de produtos jornalísticos e culturais.” (Ribeiro, 2004). 
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Verificamos, perante a análise destas várias teorias da comunicação, que os 

media condicionam a opinião pública utilizando várias estratégias. Entre elas a sua 

capacidade de agenda e de gerar acontecimentos que depois são discutidos na opinião 

pública.  

 

5.3 - Líder de opinião 

 

Com a noção de que a opinião pode gerar influência, começam a aparecer os 

chamados líderes de opinião. Verifica-se que os “líderes de opinião são, portanto, 

disseminadores e receptores de influência. Desse modo, uma caracterização mais 

acurada do fluxo de comunicação seria um processo de múltiplos fluxos, ao invés de 

simplesmente um processo de duas fases” (Silva,2008, e Weimann et al, 2007).   

 

Entre as funções dos líderes de opinião verificamos as influências que geram na 

comunidade. A aproximação que possuem com os media acaba por ser benéfica para 

ambos. Sendo assim podemos falar na figura do líder de opinião como um “filtro de 

ideias e informações. […] Líderes de opinião envolvem-se com os meios de 

comunicação onde as suas ideias se espalham para o resto do mundo […]Os líderes de 

opinião moldam negócios e indústrias, influenciam estudos e o debate, espalham 

ideias, expandem a conversa e afetam decisões políticas” (Washington Post, 2007) 

 

Outra definição acaba por não ficar muito longe da anterior. Neste caso fala-se 

do líder de opinião numa função de “ouvir, ponderar sobre o que os meios estão 

transmitindo e fazer uma espécie de filtragem para passar aos seus “ouvintes” apenas 

o que interessa, sendo dito de um modo que todos entendam.” (Dias, 2006). 

 

Os líderes de opinião tal como os media geram tanto uma agenda mediática 

como permitem a discussão pública. Apesar disto existe uma ligação entre o público, o 

líder de opinião e os media. Esta relação tem alguma relação com o chamado duplo 

fluxo de comunicação. De acordo com este modelo, “as ideias fluem dos media para os 

líderes de opinião e posteriormente destes para segmentos menos ativos da 
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população. Neste processo, os media tendem a reforçar predisposições em lugar de 

alterá-las.” (Porto,2003). 

 

Apesar do funcionamento deste modelo os media não são o único canal 

utilizado pelos líderes de opinião. Devido ao acesso da população a outros veículos 

verificou-se que “a partir do momento em que a informação passou a atingir um maior 

número de pessoas, aos poucos se tornou possível o surgimento de grupos isolados de 

apoio e/ou repulsa a determinadas ideologias” (Rett e Lima e Rodrigues,2012). 

 

O modelo do fluxo de comunicação juntamente com o conceito de líder de 

opinião permitiu verificar como se gera influência do meio de comunicação para a 

comunidade que recebe a mensagem e a maneira como estes elementos se ligam e 

interagem.  

 

“Desde a descoberta do conceito de liderança de opinião e do duplo fluxo de comunicação, 

nos anos 40, essas teorias têm fornecido conhecimentos significativos sobre como a 

informação e as ideias são disseminadas através dos mass media e das redes interpessoais de 

comunicação. Três grandes estudos trouxeram as bases e os fundamentos da teoria de 

liderança de opinião, entre elas The People Choice Study, The Decatur Study e The Drug 

Study. Cada um desses estudos trouxe conhecimentos importantes sobre como os líderes de 

opinião disseminavam informações desde um modo mais simplista o duplo fluxo de 

comunicação até um modelo mais elaborado, um múltiplo fluxo de comunicação.” (Silva, 

2008 e Weimann et al,2007). 

 

 

Existem factores que permitem que alguém se torne líder de opinião. Os 

comentadores utilizam contactos como forma de legitimação da sua capacidade para 

emissão de opinião. Por vezes são os círculos dentro da profissão que legitimam o 

comentador.  

 

“Os líderes são mais líderes a partir dos contactos que têm fora do seu grupo social. Um líder 

de opinião em assuntos sobre política, por exemplo, geralmente circula fora da sua rede de 

influência e tem contacto com organizações políticas; um líder entre os médicos geralmente é 

o que mais participa em congressos; um líder apto a falar sobre os temas agrícolas de um 
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determinado município tende a ser aquele que tomou contacto com problemas de outros 

municípios por ter viajado por outros lugares.” (Neto, 2008). 

 

A informação e o conhecimento que um líder de opinião possui é importante, 

no entanto, também eles são influenciados pelo meio onde se encontram. 

 

“O líder não se torna líder por pertencer a uma organização qualquer, mas por outras razões 

– entre elas por ter consigo mais elementos de fora do grupo, principalmente informações. O 

que importa mais, portanto, são as relações sociais construídas em torno dos líderes. Tanto é 

assim que Katz e Lazarsfeld concluem que a liderança não é estabelecida apenas na relação 

líder-liderado, mas principalmente na maneira como ambos se encaixam no círculo de 

amizades, na família ou mesmo no ambiente de trabalho. Esses núcleos de relação social são 

fundamentais para que os líderes de opinião consigam de facto consolidar ou modificar 

impressões sobre os assuntos em questão.” (Neto, 2008). 

 

5.4 – O jornalismo de opinião 

 

O jornalismo aproximou-se destes modelos. Quando se fala em jornalismo de 

opinião, há quem o coloque dividido em dois aspectos:  

 

“O pivot de programas televisivos, locutores de rádio e repórteres, que no enquadramento de 

notícias emitem juízos sobre o conteúdo informativo; e cronistas, colunistas e convidados a 

expressar juízo a temas específicos como especialistas de temas permanentes nos cadernos 

específicos ou na agenda pública do momento. No primeiro caso, são profissionais vinculados 

na sua relação social de trabalho com a empresa de comunicação, estão ali para cuidar que a 

comunicação daquela empresa se estabeleça de acordo com sua filosofia sobre o papel que 

compre a comunicação, a audiência e a lucratividade desse negócio que é comunicar. […]Para 

legitimar-se como elemento fundamental de democracia, os mass media dão visibilidade a 

um conjunto de atores sociais, políticos, intelectuais, artistas entre outros, e em raros casos, a 

sectores populares, quando estes fazem denúncias ou protestos que mobilizam a necessidade 

da agenda pública, demonstrando o que podemos chamar de um jornalismo de opinião.” 

(Cruz, 2011). 
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6 – Os estudos sobre opinião e a sua actuação na comunidade  

 

Os estudos de comunicação que englobam as influências da opinião no público 

começam a gerar algum interesse. Os líderes de opinião passam a ter espaço no 

sistema comunicativo como membros capazes de gerar influência nas comunidades. 

Passam a ser um motivo de análise dos efeitos que provocam na audiência.  

 

“The peoples choice é um estudo do sociólogo Paul Lazarsfled, feito em conjunto com os 

pesquisadores Bernard Berelson e Hazel Gaudel, em que se verificou a existência dos líderes 

de opinião em estudo realizado na cidade de Eire Country (Ohio), por ocasião da disputa 

presidencial norte-americana em 1940, envolvendo os candidatos Franklin D. Roosevelt e 

Wendell L. Wilkie. Lazarsfled concluiu que esses líderes de opinião tinham mais influência do 

que os meios de comunicação sobre os indivíduos da comunidade de Eire Country tanto na 

confirmação de voto aos candidatos já escolhidos como em uma eventual mudança de 

opção.” (Neto,2008). 

 

Mas os estudos sobre a influência dos media na comunidade já tiveram várias 

fases. Acreditava-se, antes dos estudos de Lazarsfeld, “numa influência directa dos 

meios sobre a população […] a teoria hipodérmica era hegemónica. A teoria 

hipodérmica sugeria que o conteúdo transmitido pelos meios de comunicação de 

massa era “inoculado” na audiência e que os indivíduos estavam indefesos contra os 

meios.” (Neto,2008)  

 

Existia a percepção de que a influência dos media sobre as pessoas era imensa. 

As pessoas não tinham capacidade de reagir perante este impulso transmitido pelos 

media. Sendo assim a informação veiculada era aceite sem contestação do público. 

Perante esta teoria as pessoas aceitavam aquilo que os media diziam como sendo a 

verdade.  

 

6.1 – A comunicação 

 

Apesar das conclusões a que a teoria hipodérmica chegava a maneira como se 

encarava o sector comunicativo não era muito diferente. “Nas ideologias clássicas, a 
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comunicação foi durante muito tempo considerada como um instrumento que servia 

apenas para transmitir uma mensagem. O importante era o discurso e tudo o resto 

estaria, segundo se pensava então, ao seu serviço. Actualmente este esquema 

inverteu-se. Difundir passou a ser um objectivo em si, e o conteúdo não terá, no fundo, 

mais do que um interesse secundário.” (Aubenas e Benasayag,2002). 

 

Com esta mudança a responsabilidade do comunicador altera-se. A partir daqui 

fica a ideia de que o comunicador tem uma função importante ao exercer a profissão.   

 

“Tornar possível a unidade moral da comunidade, em definitivo, da sociedade. Ou seja, 

quando a profissão de informar não é exercida com responsabilidade, vocação e qualidade, 

podem-se induzir na sociedade motivos de fissuras, de quebras, de debilitação e de 

confrontação. Também compete ao profissional da comunicação documentar a informação 

com objectividade e verdade; não dar informações que agridam os valores da pessoa nem as 

normas por que se rege a sociedade; favorecer o diálogo social e a comunicação entre 

pessoas na base de uma justiça e de uma liberdade responsavelmente vividas” (Rubio,2001). 

 

Apesar desta capacidade que a comunicação possui, esta também gera vários 

tipos de significados. Isto coloca a actividade numa área de imensa subjectividade.  
 

“Pode-se dizer que a palavra é, em certas situações, mais argumentativa do que informativa, 

repleta de significados que são interpretados de forma diferente por cada indivíduo. Por 

vezes, a palavra tem o poder de substituir a violência física ou simbólica – é uma maneira 

“civilizada” de expressar sentimentos e pensamentos, que por vezes pode ter duplo 

significado ou ser carregada de opinião, mesmo não sendo explícita.”(Amaral e 

Schwartz,2013) 

 

Dando forma à ideia da importância da comunicação pensemos nesta frase: 

“Para ter opinião, você precisa de boa informação”. O slogan que o mais importante 

canal jornalístico brasileiro de TV a cabo veiculou ao longo de 2007 expressa 

perfeitamente, embora talvez sem essa intenção, a permanência do ideal iluminista 

que fundamenta o jornalismo: oferecer informações confiáveis para que o público tire 

as suas próprias conclusões, ou seja, para que possa pensar por si.” (Moretzsohn, 

2007). 
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Este canal de televisão mostra que hoje em dia a opinião gera interesse por 

parte dos media e da comunidade. A opinião veiculada através dos media permite 

influenciar o pensamento de certos sectores da população.  

 

7 - O colunista e a relação com o seu público 

 

Como verificamos os colunistas têm influência sobre os leitores. As suas 

escolhas de temas permitem gerar reconhecimento social conseguindo ter a 

capacidade de reflectir as suas ideias em determinados sectores da sociedade. As 

pessoas através dos seus argumentos geram também ideias.  

 

“Os colunistas ao escolherem os temas, as ideias, os estilos, ao hierarquizarem valores, vão 

revelando uma personalidade, um modo de ser e estar face aos acontecimentos, certas 

preferências morais – e por vezes políticas –, determinadas intenções e gostos. A coincidência 

com esse ethos, esse quadro de referência individual, dá lugar a uma confiança originária que 

dota o colunista de credibilidade e autoridade, no sentido de reconhecimento social, e que se 

converte em audiência.” (Barriga, 2008)  

 

Sendo assim a comunidade encontra nos opinadores uma opção que é levada 

em conta. Quando existem dúvidas sobre um assunto, existem audiências que se 

revêem na opinião do colunista para construir opinião. 

 

“Não se trata tanto da adequação do colunista aos leitores, mas antes do inverso: são os 

leitores que encontram no jornal alguém com quem estão em sintonia e em quem confiam, 

aos quais se tornam fiéis, numa atmosfera de intimidade. É essa coincidência habitual entre o 

colunista e o leitor que faz com que este procure "orientação", queira uma explicação que 

nasça do confronto do que acontece no mundo com os princípios valorativos de alguém com 

quem coincide totalmente ou em parte.” (Barriga,2005) 

 

Nesta linha de que a opinião do comentador gera influência nas audiências, 

também não nos podemos esquecer que a opinião se enquadra dentro das linhas 

editoriais dos jornais. A opinião não pode ser separada da lógica de mercado da 

empresa jornalística.  
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“O comentário opinativo enquadra-se num cenário, em que somente a notícia não é 

suficiente para o leitor. A informação disponibilizada sob a forma de notícia não é suficiente 

para satisfazer as necessidades de informação do público. Nesta perspectiva, o comentário é 

considerado um complemento da notícia. […] O vínculo à actualidade permite aos 

comentadores explicá-la às audiências e especular, em função dos seus interesses, sobre os 

antecedentes e as possíveis consequências da ocorrência e o leitor encontra uma 

interpretação dos factos que possivelmente não chegaria de forma fácil pelos seus próprios 

meios […] Este factor não deve, no entanto, ser dissociado da lógica de mercado: a opinião é 

também um recurso para estimular a compra dos jornais e a actualidade dos comentários 

adquire aqui um valor de troca importante.” (Figueiras,2008). 

 

 Mas a opinião por si só não é suficiente para os media. A informação que os 

comentadores podem possuir faz deles alguém apetecível para os media. O 

comentário por vezes pode gerar notícia. “Dispondo da possibilidade de conhecer, 

antes do próprio jornalista, o futuro desencadear de uma dada ocorrência, eles podem 

funcionar como fontes do jornalista ou do jornal. Podem estar, assim, na origem dos 

próprios fluxos de informação, geradores da notícia difundida à qual acrescentam os 

seus comentários. Para não considerar os casos em que a ocorrência é criada por eles 

mesmos” (Correia ,2008 e Rebelo, 2002). 

 

“Há indícios empíricos que as colunas de opinião criam “vagas de fundo” e “climas de 

opinião”, através da colocação de temas que perpassam para a agenda (mediática e política), do teor (e 

forma) dos comentários, em si, e dos comentários sobre os próprios comentários. É neste sentido que é 

possível considerar que aqueles que expressam a opinião nos media constituem-se como um dos 

principais factores da intervenção dos media na formação da opinião pública.” (Barriga,2008)  

 

8 - A opinião, os media e a opinião pública 

 

Existe ainda outro factor de análise. Este diz respeito à relação que se 

estabelece entre a opinião, jornalismo e a opinião pública. Como já verificámos 

existem vários tipos de opinião.  
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“O jornalismo veicula três tipos de opinião: a do editor, a do jornalista e a do leitor. Elas 

oferecem à comunidade a manifestação corporificada do fenómeno social que é a opinião 

pública. A opinião do editor, é o consenso do grupo de elite que mantém o veículo. É o 

posicionamento discursivo que dita a política editorial do jornal. É expressa pelos editoriais e 

pela linha do jornal, identificáveis pelo critério de seleção das informações, pelo relevo dado a 

determinadas matérias, pelos títulos, fotografias ” e outros. […] A opinião do jornalista, por 

sua vez, é o juízo que este exprime a respeito dos problemas em foco que informa e comenta 

simultaneamente. […] O editorial, em especial, constitui manifestações do que se nomeia ‘a 

dimensão de profundidade’. Assim, ele revela os princípios gerais e teses defendidas pelo 

jornal bem como as diretrizes que este busca traçar para o comportamento público.” 

(Furtado,2010).  

 

Apesar dos vários tipos de opinião que circulam num órgão de comunicação 

social não se pode ignorar a influência externa sobre os media. Eles são influenciados 

pela sociedade.  

 

“A opinião pública é um fenómeno coletivo que quase sempre é tratado homogeneamente 

entrecruzando conhecimentos e crenças de um lado, opiniões e apreciações de outro. Nos 

media, os acontecimentos são tratados, às vezes, sobre as possíveis opiniões e argumentos 

que circulam na sociedade acerca dos mesmos, outras vezes, sobre os imaginários relativos às 

apreciações e crenças, que remetem a todo tipo de valores.” (Furtado, 2010)  

 

O local onde os media se encontram pode influenciar posicionamentos.  

 

“As opiniões estão presentes em todos os domínios da vida onde existam instrumentos da 

comunicação humana, podendo ser manifestadas nas construções orais e escritas, num olhar 

ou até mesmo num modo silencioso de se comportar. […] Desse modo, mesmo se tratando 

do jornalismo informativo que tem a pretensão de seriedade, este está sujeito a 

condicionamentos ideológicos oriundos da cultura da época, da formação cultural dos 

jornalistas e das preocupações do público.” (Furtado,2010).  

 

A influência a que as comunidades estão expostas serviu de motivo para 

alguém tentar encontrar explicação.  

 

“Ao definir Iluminismo como a saída do homem da menoridade de que ele próprio é culpado, 

Kant considera que essa culpa reside em factores individuais: a preguiça e a cobardia. O facto 
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de o homem não pensar por si próprio é devido a ser muito mais cómodo seguir o 

pensamento alheio do que ter de desenvolver um pensamento seu. Não é tanto por preguiça 

e cobardia que o homem tende à partida a seguir a opinião dos outros, mas pelos vínculos 

sociais em que nasce, cresce e vive. Ao ser gerado em família, que é o paradigma de qualquer 

comunidade, o ser humano assume o modo de vida, a língua e os valores vigentes da sua 

comunidade. A génese e a sobrevivência do indivíduo estão ligados à partilha e à associação 

com os outros. Assim, as primeiras ideias são as ideias dos outros. É de facto a comunidade 

que empresta a identidade inicial, social, cultural e indivíduo.” (Fidalgo,2011) 

 

Apesar da importância que a opinião possa possuir nos media, no entanto, a 

comunidade deve ter possibilidade de se informar. Os media devem ter a 

responsabilidade perante as suas audiências de dar-lhes factos que permitam analisar 

determinado acontecimento. “Os media deveriam dar informação suficientemente 

independente de forma a que os cidadãos pudessem construir os seus próprios 

enquadramentos alternativos sobre problemas e acontecimentos.” (Miola,2011). 

 

8.1 – Opinião pública 

 

A opinião pública pode ser definida de várias maneiras. Esta pode ser “o 

resultado das opiniões adoptadas pelas pessoas individualmente, que contribuem, 

com suas vozes, para o grande coro. Na verdade, alguns podem ter mais influência 

sobre a opinião geral do que outros, mas nenhum grupo monopoliza a discussão, nem 

determina por si as opiniões que prevalecerão.” (Mills, 1962). 

 

Se preferirmos outra definição podemos referir que a opinião pública “é um 

resultado colectivo, não uma opinião unânime e extensível a todo o grupo do público, 

nem necessariamente a opinião da maioria, mas a tendência central fixada pela 

concorrência das várias opiniões em jogo. Aqui entram os grupos de interesse, que, 

sobre um dado assunto, emitem uma opinião que pretendem fazer prevalecer no 

público. “(Blumer, 1978; Gomes e Cabral, 2011) 

 

Outro termo que se pode relacionar com a opinião pública “é esfera pública 

que constitui-se como o domínio da vida social – os cidadãos reúnem-se e associam-se 
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para discutir assuntos de interesse político. Através de um discurso racional e crítico 

gera-se a opinião pública, moldando ou orientando, por seu lado, a política geral do 

estado.” (Santos,1998). 

 

Tendo isto em conta o jornalismo não pode simplesmente ignorar a opinião 

pública. Este depende desta para fazer passar a sua mensagem.  

 

“Como todos, desde pelo menos dois séculos, pensamos que a tarefa do jornalismo tem como 

eixo a conectividade com a opinião pública. Este pensamento já se tornou um pressuposto 

que alimenta muitas de nossas reflexões. Ele se funda na concepção de que o jornalismo, por 

um lado, sempre dialoga com ela, mesmo que de forma estrita e segmentada, quando 

direcionado a setores da sociedade ou a interesses específicos. Na realidade, assim posto, 

mais do que dialogar, ele depende de sua conectividade com a opinião pública até mesmo 

para estabelecer seu nicho de mercado e, afinal, vender seus produtos.” (Gomes e 

Cabral,2011) . 

 

Apesar da influência dos media sobre a comunidade existe uma partilha de 

espaços. “O espaço público dominado pelos media é, assim, um processo social e 

político aberto, que não é determinado pelos media, mas por ela enquadrado e 

estruturado. Além de provocar transformações no espaço público tradicional, os 

media, como espaço público, se constitui como o lugar da retórica contemporânea.”( 

Mazzarino,2010).  

 

A comunidade possui espaços de intervenção e devido a isto também pode 

gerar opinião pública. Podemos quase estabelecer uma relação de dependência que 

envolve media e comunidade.  

 

“Vale lembrar que associações da sociedade civil assumem importante papel, já que os 

cidadãos procuram nelas interpretações públicas para suas experiências e interesses sociais e, 

assim, influenciam a formação da opinião e da vontade. É nas organizações da sociedade civil 

que se institucionalizam os discursos da esfera privada, transformando-os em questões de 

interesse público, transmitindo-os para a esfera pública política. Para Habermas, essa 

liberdade de opinião e de reunião, aliadas à liberdade da imprensa e publicidade, formam e 

garantem a infra-estrutura da comunicação pública.” (Pimenta,2007). 
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Esta relação entre media e público cria determinadas convenções que tentam 

legitimar cada um dos discursos.  

 

“O institucional contém uma parte de convencionado, cuja influência permanece 

ambivalente: ela cria uma ligação com certos sub-públicos ao mesmo tempo que pode gerar o 

tédio junto do conjunto dos leitores. (Cornu,1994) O discurso é o meio pelo qual as 

instituições afirmam a sua legitimidade social.[…] O discurso, portanto, é a forma como as 

instituições se auto legitimam.[…] No caso do jornalismo, o discurso de auto legitimação é 

fundamentado em sua função prática e no valor moral que essa função implica.” (Gallego, 

2003) 

 

Os media procuram criar esta relação com os públicos de modo a gerar 

interações muito particulares. “Uma das ambições inerentes à ideologia e à ética dos 

media é conseguir uma interacção perfeita com os seus públicos […] Assim, a relação 

entre o jornalista e os membros do público seria quase uma espécie de encontro, 

eivado de uma certa reciprocidade e transparência de ideias.” (Correia, 1998). 

 

Contudo isto não implica que os media não tomem posicionamentos. Estes 

envolvem-se na comunidade e são influenciados por aquilo que nela se passa. A 

opinião é uma das maneiras de os media o fazerem.  

 

“As suas próprias regras de funcionamento (sublinhemos: informar é sempre escolher) não 

lhes permitem abster-se de tomar posição sobre as grandes e pequenas questões sociais. 

Note-se que o «tomar posição» não se exprime apenas, por exemplo, em editoriais assinados 

pelos directores ou outros responsáveis editoriais […] Exprime-se - e exerce influência a 

médio e longo prazo sobre o público – pela orientação global e continuada e subjacente aos 

diversos conteúdos do órgão de informação, pelo que dia a dia se diz e como se diz, e 

também pelo que não se diz.” (Correia,2006). 

 

Os media desempenham o seu papel na comunidade. Não será exagerado dizer 

que os meios jornalísticos podem ser “dos principais veículos de comunicação pública 

através dos quais a estrutura de poder comunica com a sociedade […] os meios 

jornalísticos mediatizam o nosso conhecimento da realidade que não conhecemos e 
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propõem-nos, logo à partida, determinadas interpretações para essas mesmas 

realidades” (Sousa, 2000). 

 

Os media ao difundirem uma notícia ou emitir uma opinião que interessa ao 

público estão “a reflectir a sociedade, pois as notícias apresentam à sociedade um 

espelho das suas preocupações e interesses” (Santos, 2007). 

 

Contudo o acesso aos media não pode ser restringido a alguns. Os media não se 

podem esquecer que são vectores de intervenção pública e devem levar isso em conta. 

Os media precisam de se aproximar das comunidades e de reflectir as suas 

preocupações. 

 

“Exercendo uma espécie de monopólio, nomeadamente no que concerne à gestão do acesso 

ao espaço público, os jornalistas abandonaram de vez a representação do papel de 

mensageiros. (Oliveira,2010). “O facto é que, quando a função crítica e política da opinião 

pública se vai restringir aos proprietários, esta deixa de ser “a opinião geral” e a ideia de 

nivelamento de classes esvai-se, uma vez que, se só os que não precisam de trabalhar para 

outrem estão habilitados a ter direito de voto, apenas eles podem fazer um uso público da 

sua razão. Neste sentido, só eles são a opinião pública.”(Tengarrinha, 2006). 

 

Sendo assim a comunidade também precisa dos media como meio de 

informação. “O modelo de serviço público recusa esse mito da comunicação 

transparente. Parte, antes, do princípio que a alternativa às desigualdades da 

liberdade de comunicação não é a eliminação de formas de representação mediáticas, 

mas sim a proliferação de uma ampla gama de media de compensação, alguns dos 

quais estão sujeitos aos processos morosos e de controlo difícil da «democracia 

directa».” (Keane, 2002) 

 

Apesar das alterações a que os media estão sujeitos, eles continuam a 

influenciar e a condicionar a opinião pública ao meterem determinados 

acontecimentos na agenda.  
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“Isto é: as alterações na comunicação social e o seu actual perfil são um reflexo das políticas 

globais prosseguidas nas vertentes económicas, sociais e culturais, mas ao mesmo tempo 

constituem também um instrumento e um contributo para a aplicação e a concretização 

dessas políticas. Por outro lado, enquanto instrumento para a aplicação, promoção e 

aceitação das políticas de que eles próprios são em boa parte um produto, os media veiculam 

mensagens, informativas e de outro tipo, que constituem, como já vimos, uma poderosa e 

multifacetada máquina de condicionamento global de opiniões, dos comportamentos e dos 

valores com um papel estruturante na sociedade” (Correia,2000). 

 

Os media, ao colocarem certos acontecimentos na agenda, em certa medida 

fazem passar a ideia de que:  

 

“A verdade que conta é a verdade mediática. Quando, a propósito de determinado 

acontecimento, a imprensa, a rádio e a televisão dizem que algo é verídico, é ponto assente 

que isso é verídico. Mesmo que seja falso. De facto, actualmente a verdade é aquilo que os 

media propagam como tal. Ora, o único meio de que os cidadãos dispõem para confirmar se 

uma informação é verídica é confrontar os discursos dos diferentes media.”(Ramonet,1999). 

“No passado, o poder tinha a palavra. Hoje, a história é discurso, e a palavra tem o poder.” 

(Cádima,2002). 

 

Os media reflectem a necessidade de comunicar. Para além de informarem 

transmitem opinião. Verificamos a evolução que existiu no acesso aos media. Se antes 

estava restringido a determinados espaços hoje isso não se passa.  

 

“O jornalismo como uma atividade de transformação informativa possui uma dimensão 

prática e comunicativa (linguística). […] Comunicativa porque é naturalmente humana, social, 

ideológica e efémera, isto é, mediada pelo sujeito da produção e da interpretação (indivíduo, 

empresa e suas relações, interesses e valores individuais, corporativos e empresariais). Essa 

atividade comunicativa é traduzida também pela função histórica de informar (opinar e 

interpretar), educar e entreter. Informar no sentido de tornar público e de interpretar aquilo 

que acontece (e se conhece) na Sociedade. Informar seria também como dar forma à 

realidade circundante, organizando-a, interpretando-a. “(Pedroso,2003) “Com efeito, se 

durante o século XVIII e XIX refletia fundamentalmente a opinião de uma elite (política) 

letrada, já no século XX, com “a chegada” do jornalismo moderno, surgia um conceito de 

“opinião pública” mais abrangente, que concorria com o anterior: a opinião de todo o mundo 

(a opinião do público) expressa pelos próprios jornalistas” (Gómez,2007 e Champagne,1998). 
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9. Metodologia 

 

O objectivo deste breve estudo de caso passa pelo levantamento de editoriais, 

análise de temas, tons e posicionamentos do semanário regional Tribuna da Madeira. 

O levantamento dos editoriais permite verificar num determinado espaço de tempo as 

tendências, se elas existirem, que o semanário tem em relação aos editoriais.  

 

A escolha deste tema está relacionada com o aparecimento/preenchimento de 

comentadores nas televisões que se verifica em vários espaços de debate, comentário 

ou mesmo opinião. A nossa observação mostra que existem elementos de direcções 

de jornais e rádios que possuem espaços de comentário ou que pontualmente têm 

presença nos meios de comunicação, comentando vários assuntos que estão a marcar 

a actualidade.  

 

Perante isto entendemos que os editoriais, visto como espaço de opinião, são 

uma das bases de um projecto jornalístico. Achamos que seria interessante verificar 

quais as opções tomadas relativamente aos temas e à maneira como são abordados 

em editorial. Ainda analisamos qual o tom (mais ou menos crítico) e se o editorial era 

assinado ou não.  

 

Sendo assim, fizemos o levantamento dos editoriais publicados entre Agosto de 

2009 e Agosto de 2012 num semanário regional chamado Tribuna da Madeira, o que 

equivale a 152 editoriais. Apesar de o semanário conter mais opinião, quisemos 

restringir o nosso espaço de análise.  

 

 

10 – Análise de dados - editoriais do Tribuna da Madeira – Outubro de 2009 a 

Outubro de 2012 

Pretendemos neste trabalho verificar a evolução editorial deste semanário 

madeirense ao longo destes três anos. Ao todo foram visualizados 152 editoriais. 

Neste período o semanário regional foi dirigido pelo director Edgar Aguiar.  
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As tabelas mostradas nesta parte da tese dizem respeito à identificação da data 

de publicação do editorial, título do editorial, temas abordados no editorial (são 

levados em conta os temas mais predominantes no editorial), tom adoptado (normal 

ou crítico), assinatura (não está assinado ou está assinado e por quem). Em relação ao 

tom, utilizamos somente a dominação crítico ou normal para delimitar a possibilidade 

de análises subjectivas.  

 

10.1 Levantamento de dados 

Editoriais – Outubro 2009/título tema tom Assinatura 

3 de outubro de 2009 – Nem com eleições 

em triplicado há mudança 

política crítico não está 

assinado 

9 de outubro de 2009 – Dez anos editorial normal não está 

assinado 

17 outubro de 2009 – As lições de 

marcelo 

política normal não está 

assinado 

24 de outubro de 2009 – O escândalo em 

frança é uma gota de água quando 

comparado com casos semelhantes de cá 

política crítico não está 

assinado 

31 de outubro de 2009 – O “desígnio 

estratégico” 

política normal não está 

assinado 

 

 

Editoriais- Novembro 2009/título tema tom assinatura 

7 de novembro de 2009 – Naviera armas: sim 

ou não? 

sociedade e 

mar 

crítico não está 

assinado 

14 de novembro de 2009 – O “puxão de 

orelhas” de bruxelas 

economia e 

drogas 

normal não está 

assinado 

21 de novembro de 2009 – A face cada vez 

mais oculta  

justiça crítico não está 

assinado 
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28 de novembro de 2009 – E já lá vão 5 anos … justiça normal não está 

assinado 

 

 

Editoriais- Dezembro 2009/título tema tom assinatura 

5 de dezembro de 2009 – Sinais do 

quadro social e político reinante na região 

e na república  

política, mar crítico não está 

assinado 

 

12 de dezembro de 2009 – Divulgar a 

distribuição de publicidade institucional 

comunicação social crítico não está 

assinado 

19 de dezembro de 2009 – O espírito 

natalício faz milagres  

política e 

sociedade 

crítico não está 

assinado 

 

 

Editoriais – Janeiro 2010/título tema tom assinatura 

1 de janeiro de 2010 – As 

dificuldades continuam  

economia normal não está 

assinado 

9 de janeiro de 2010 – Assim se 

faz Portugal, antes e agora em 

2010  

sociedade normal não está 

assinado 

 

16 de janeiro de 2010 – “Ferida 

democrática”  

sociedade normal não está 

assinado 

 

23 de janeiro de 2010 – Lei das 

finanças regionais põe em 

evidência figuras desbocadas da 

governação nacional  

política e 

economia 

crítico não está 

assinado 
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30 de janeiro de 2010 – A lição 

de d. josé policarpo  

sociedade normal não está 

assinado 

 

 

Editoriais – Fevereiro 2010/título tema tom assinatura 

6 de fevereiro de 2010 – Os conselhos do conselho  política normal não está 

assinado 

13 de fevereiro de 2010 – A madeira não é o jardim  política crítico não está 

assinado 

27 de fevereiro de 2010 – Não tem editorial     

 

Editoriais- Março 2010/título tema  tom assinatura 

6 de março de 2010 – O furacão manuela  comunicação 

social 

crítico não está 

assinado 

13 de março de 2010 – “Mudou muita coisa”  política crítico não está 

assinado 

20 de março de 2010 – A lei da rolha  política crítico não está 

assinado 

27 de março de 2010 – “Chicana política” ou 

atitude corajosa  

política normal não está 

assinado 

Editoriais-Abril 2010/título tema tom assinatura 

1 de abril de 2010 – “Todas as classes têm 

defeitos” 

sociedade normal não está 

assinado 

10 de abril de 2010 – Emídio demolidor   comunicação 

social 

normal  não está 

assinado 

 

17 de abril de 2010 – A nova brigada  justiça crítico não está 

assinado 
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24 de abril de 2010 – Situação de 

bancarrota? 

política e 

economia 

normal não está 

assinado 

 

Editorial – Maio 2010/título tema tom assinatura 

1 de maio de 2010 – Ainda a novela tvi  comunicação social  normal não está 

assinado 

8 de maio de 2010 – Justificando o 

injustificável  

política crítico não está 

assinado 

15 de maio de 2010 – Apertar ainda 

mais o cinto  

política e economia crítico não está 

assinado 

22 de maio de 2010 – As reservas de 

cavaco silva  

política normal não está 

assinado 

 

29 de maio de 2010 – Eles deviam dar 

o exemplo  

política normal não está 

assinado 

 

Editorial – Maio 2010/título tema tom assinatura 

5 de junho de 2010 – A 

alegria de alegre  

política normal não está assinado 

12 de junho de 2010 – 

Mundial de contrastes  

sociedade crítico não está assinado 

19 de junho de 2010 – 

Cinco anos de “operação 

furacão”  

justiça normal não está assinado 

 

26 de junho de 2010 – Um 

pedido de levantamento da 

imunidade parlamentar 

inédito  

política normal não está assinado 
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Editorial – Julho 2010/título tema tom assinatura 

10 de julho de 2010 – Os 

alertas de sampaio  

política normal não está 

assinado 

17 de julho de 2010 – As 

verdades do provedor  

justiça normal não está 

assinado 

24 de julho de 2010 – 

Coelhices  

política normal não está 

assinado 

31 de julho de 2010 – A 

montanha pariu um rato  

comunicação 

social 

 normal não está 

assinado 

 

Editorial - Agosto 2010/título tema tom título 

5 de agosto de 2010 – “Parece a 

rainha de Inglaterra”  

justiça crítico não está 

assinado 

14 de agosto de 2010 – Ainda o 

“caso Freeport”  

justiça normal não está 

assinado 

 

21 de agosto de 2010 – Um 

decreto-lei exemplar  

política normal não está 

assinado 

28 de agosto de 2010 – O novo 

estatuto do aluno  

sociedade e 

educação 

normal não está 

assinado 

 

 

Editorial – Setembro 2010/título tema tom assinatura 

4 de setembro de 2010 – Anti 

corrupção  

política crítico não está 

assinado 

11 de setembro de 2010 – O 

vergonhoso caso queiroz  

futebol crítico não está 

assinado 
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18 de setembro de 2010 – “Revolução 

de mentalidades”  

sociedade normal não está 

assinado 

25 de setembro de 2010 – “Projectos 

grandiosos”  

política crítico não está 

assinado 

 

 

Editorial – Outubro 2010/título tema tom assinatura 

2 de outubro de 2010 – Reflexões  política normal não está 

assinado 

9 de outubro de 2010 – Mais 

estaganação, mais desemprego  

economia crítico não está 

assinado 

16 de outubro de 2010 – O assalto  sociedade crítico não está 

assinado 

23 de outubro de 2010 – O pesadelo  sociedade crítico não está 

assinado 

30 de outubro de 2010 – O rei 

cavaco  

política crítico não está 

assinado 

 

Editorial- Novembro 

2010/título  

tema tom assinatura 

6 de novembro de 2010 – 

Ajoelhados! 

política crítico assinado jf 

13 de novembro de 2010 – 

Vergonhoso! 

política crítico assinado jf 

20 de novembro de 2010 – 

A cimeira  

sociedade crítico assinado jf 

27 de novembro de 2010 – 

A acção popular  

política crítico assinado jf 
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Editorial – Dezembro 2010/título tema tom assinatura 

4 de dezembro de 2010 – O fmi 

na madeira  

- tom crítico não está 

assinado 

11 de dezembro de 2010 – O 

aperto de mão  

política crítico assinado jf 

18 de dezembro de 2010 – O 

debate  

política crítico assinado jf 

30 de dezembro de 2010 – 2010: 

Annus horribilis  

sociedade normal não está 

assinado 

 

Editorial- Janeiro 2011/título tema tom assinatura 

8 de janeiro de 2011 – Os 

negócios do “senhor silva”  

política crítico não está 

assinado 

15 de janeiro de 2011 – 

Presidenciais amorfas  

política crítico não está 

assinado 

22 de janeiro de 2011 – 

Venezuela assustada  

política crítico assinado jf 

29 de janeiro de 2011 – O 

fenómeno  

política crítico assinado jf 

 

Editorial – Fevereiro 2011/título tema tom assinatura 

5 de fevereiro de 2011 – Jacinto 

candidato  

política crítico assinado jf 

12 de fevereiro de 2011 – 

Jardim e a moção do bloco  

política crítico assinado jf 

19 de fevereiro de 2011 – Frite 

quem gritar  

política crítico assinado jf 

26 de fevereiro de 2011 – Na 

tenda com Khadafi  

política crítico assinado jf 
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Editorial – Março 2011/título tema tom assinatura 

5 de março de 2011 – A 

democracia segundo o rei  

política crítico assinado jf 

12 de março de 2011 – A 

entronização do “senhor silva”  

política crítico assinado jf 

19 de março de 2011 – Um cartão 

vermelho  

futebol crítico assinado jf 

26 de março de 2011 – A demissão  política crítico assinado jf 

 

Editorial – Abril 2011/título tema tom assinatura 

2 de abril de 2011 – “Lixo”  sociedade crítico assinado jf 

9 de abril de 2011 – Hora de 

acordar para a realidade  

política crítico não está 

assinado 

 

16 de abril de 2011 – Um país à 

procura de rumo  

sociedade crítico não está 

assinado 

20 de abril de 2011 – Páscoa com 

amêndoas amargas  

política crítico não está 

assinado 

30 de abril de 2011 – 

Entendimento ou desastre  

política crítico não está 

assinado 

Editorial – Maio 2011/título  tema tom assinatura 

7 de maio de 2011 – 

“Momentos” madeirenses  

política  crítico não está 

assinado 

 

14 de maio de 2011 – O 

descrédito da classe política  

política crítico não está 

assinado  
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21 de maio de 2011 – Mais 

uma campanha  

política crítico não está 

assinado 

28 de maio de 2011 – As 

remessas dos emigrantes  

sociedade, economia crítico não está 

assinado 

 

Editorial – Junho 2011/título  tema tom assinatura 

4 de junho de 2011 – 

Reforma profunda na justiça  

justiça normal não está 

assinado 

11 de junho de 2011 – 

Eurodeputada arrasadora  

política normal não está 

assinado 

 

18 de junho de 2011 – 

Portugal é o quarto país com 

mais desemprego da ocde  

sociedade normal não está 

assinado 

25 de junho de 2011 – Uma 

“crise social global”  

sociedade normal não está 

assinado 

 

Editorial – julho 2011/título  tema tom assinatura 

1 de julho de 2011 – Tratado 

orçamental é um “desastre 

completo”  

economia normal não está 

assinado 

9 de julho de 2011 – Finanças 

autorizam membros do governo 

a gastar mais  

política normal não está 

assinado 

16 de julho de 2011 – Sair do 

euro seria uma tragédia para 

Portugal  

política normal não está 

assinado 

23 de julho de 2011 – Economia 

portuguesa corre sérios riscos de 

entrar em colapso  

economia normal não está 

assinado 
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30 julho de 2011 – Clima 

económico recua para mínimos  

economia normal não está 

assinado 

 

Editorial – Agosto 2011/título  tema tom assinatura 

13 de agosto de 2011 – 

Ministério da economia diz que 

gasta menos de metade que o 

anterior  

política normal não está 

assinado 

 

20 de agosto de 2011 – 

Governo pede “poupança”  

política normal não está 

assinado 

27 de agosto de 2011 – 

Gestores públicos gastaram 

141,6 mil euros em telemóveis  

sociedade normal não está 

assinado 

 

Editorial – Setembro 

2011/título  

tema tom assinatura 

3 de setembro de 2011 – 

Subida do irs e fim das 

deduções afectam mais de 

50 mil famílias 

economia normal não está assinado 

10 de setembro de 2011 – 

Sair do euro custaria 11.500 

euros por português no 

primeiro ano  

economia normal não está assinado 

17 de setembro de 2011 – 

Portugal é hoje um país 

“pouco justo”  

política normal não está assinado 

 

24 de setembro de 2011 – 

Criminosos que puseram  

país de pantanas deveriam 

ser julgados  

política normal não está assinado 
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Editorial – Outubro 2011/título  tema tom assinatura 

1 de outubro de 2011 – Um caminho 

de dificuldades  

política normal não está 

assinado 

8 de outubro de 2011 – Economia 

portuguesa vai continuar a destruir 

emprego este ano e em 2012 

economia normal não está 

assinado 

15 de outubro de 2011 – Aniversário  comunicação social normal assinado 

edgar 

aguiar 

 

Editorial – Novembro 

2011/título  

tema tom título 

4 de novembro de 2011 

– Famílias já somam um 

terço das falências  

economia normal não está assinado 

 

11 de novembro de 

2011 – Remunerações 

vão baixar 5% em 2012  

economia  normal não está assinado 

18 de novembro de 

2011 – Corte de 

subsídios  

sociedade normal não está assinado 

25 de novembro de 

2011 – Inconstitucional  

política normal  não está assinado 

Editorial – Dezembro 2011/título tema tom assinatura 

2 de dezembro de 2011 – “Tudo pode 

acontecer”  

política normal não está 

assinado 

9 de dezembro de 2011 – Tribunal 

detecta “pagamentos indevidos” feitos 

pela madeira  

política normal não está 

assinado 

16 de dezembro de 2011 – “Marimbar-

se” para os credores  

política normal não está 

assinado 

23 de dezembro de 2011 – Governo está economia normal não está 
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a secar crédito da economia  assinado 

30 de dezembro de 2011 – Dinheiro do 

fundo de pensões da banca deve vir para 

a madeira  

política normal não está 

assinado 

 

Editorial – Janeiro 2012/título  tema tom assinatura 

13 de janeiro de 2012 – Novo aumento 

de impostos dado como certo em 2012  

economia normal não está 

assinado 

20 de janeiro de 2012 – Estou 

seguramente no top 10 em matéria de 

irs no país  

sociedade normal não está 

assinado 

27 de janeiro de 2012 – Passos coelho 

só garante à madeira 60% das 

necessidades financeiras  

política normal não está 

assinado 

 

Editorial – Fevereiro 2012/título  tema tom assinatura 

3 de fevereiro de 2012 – Banca tem prejuízo 

recorde  

economia normal não está 

assinado 

10 de fevereiro de 2012 – Destino de Portugal é o 

“declínio”  

política normal não está 

assinado 

17 de fevereiro de 2012 – Primeira tranche à 

madeira depende da desistência de acções 

judiciais  

política normal não está 

assinado 

24 de fevereiro de 2012 – Portugal já deve 9,7 mil 

milhões à “troika” só em juros  

economia normal não está 

assinado 

 

Editorial – Março 2012/título  tema tom assinatura 

2 de março de 2012 – Madeira recebe 

998 milhões em 2012  

economia normal não está 

assinado 
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9 de março de 2012 – Lisboa e 

madeira foram as regiões que 

perderam mais empresas no ano de 

2011  

economia normal não está 

assinado 

16 de março de 2012 – Portugal deve 

ser ajudado através de medidas 

colectivas  

política normal não está 

assinado 

23 de março de 2012 – Combustíveis 

disparam a “preços de mercado”  

economia normal não está 

assinado 

30 de março de 2012 – Gestores 

públicos levaram cortes em abril  

sociedade normal não está 

assinado 

 

Editorial – Abril 2012/título  tema tom assinatura 

6 de abril de 2012 – 

Governo combate 

“fraudes e abusos”com 

cortes nas prestações 

sociais  

política normal não está 

assinado 

13 de abril de 2012 – 

Cavaco “nunca mais” irá 

falar de pensões  

política normal não está 

assinado 

20 de abril de 2012 – 

Passos quer provas que 

os cépticos estão 

errados  

política normal não está 

assinado 

27 de abril de 2012 – 

Dívida exige crescimento 

de 4 a 5 por cento ao 

ano  

economia normal não está 

assinado 

 

Editorial – Maio 2012/título  tema tom assinatura 

4 de maio de 2012 – Lucro do economia normal não está 
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banco de Portugal cai 85% assinado 

11 de maio de 2012 – Banco 

central europeu sinaliza recessão 

mais profunda  

economia normal não está 

assinado 

18 de maio de 2012 – Troika 

estuda plano b para Portugal caso 

atenas saia do euro  

economia normal não está 

assinado 

25 de maio de 2012 – Bancos 

acusados de cobrança abusiva de 

juros arriscam tribunal  

economia normal não está 

assinado 

 

Editorial – Junho 

2012/título  

tema tom assinatura 

1 de junho de 2012 – 

Tratado orçamental é 

um “desastre completo”  

economia normal não está 

assinado 

8 de junho de 2012 – 

Eurostat quer “sanções” 

severas contra a 

madeira  

economia normal não está 

assinado 

15 de junho de 2012 – 

Turismo de Portugal faz 

corte de 70% no apoio a 

grandes eventos  

economia normal não está 

assinado 

22 de junho de 2012 – 

Dinheiro “escondido” no 

estrangeiro rende 90 

milhões de euros ao 

fisco  

economia normal não está 

assinado 

29 de junho de 2012 – 

Pedro passo coelho não 

fecha a porta a mais 

austeridade  

política normal não está 

assinado 
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Editorial - Julho 2012/título  tema tom assinatura 

6 de julho de 2012 – Dívida do 

estado cresce a um ritmo de 

74 milhões por dia  

economia normal não está assinado 

13 de julho de 2012 – Passos 

furioso com colegas do 

governo  

política normal não está assinado 

20 de julho de 2012 – 

Benefício de 250 euros no irs 

deixa de fora mais de 80% das 

famílias  

sociedade normal não está assinado 

27 de julho de 2012 – Apenas 

sete dos 170 condenados por 

incêndio florestal cumpriram 

pena de prisão  

sociedade normal não está assinado 

 

Editorial – Agosto 2012/título  tema tom assinatura 

3 de agosto de 2012 – Gestores 

da caixa geral de depósitos 

podem ganhar mais do que 

passos coelho  

sociedade normal não está 

assinado 

10 de agosto de 2012 – Família 

roque deixa de ter maioria do 

capital do banif  

economia normal não está 

assinado 

17 de agosto de 2012 – Dados do 

ine confirmam “aprofundamento 

da recessão”  

economia normal não está 

assinado 

24 de agosto de 2012 – Governo 

admite derrapagem de 3 mil 

milhões nos impostos  

economia normal não está 

assinado 

31 de agosto de 2012 – Troika 

“devia reconhecer que falhou 

redondamente”  

política normal não está 

assinado 
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Editorial – Setembro 2012/título  tema tom assinatura 

7 de setembro de 2012 – Pires de 

lima ataca “deriva radical” do ps  

política normal não está 

assinado 

14 de setembro de 2012 – “ Se 

houver apenas austeridade , a 

economia não vai sobreviver” 

economia normal não está 

assinado 

21 de setembro de 2012 – Portugal 

é o segundo país com mais 

despedimentos pendentes em 

tribunal  

sociedade normal não está 

assinado 

 

Editorial – Outubro 

2012/título  

tema tom assinatura 

5 de outubro de 2012 – 

Governo admite desvio 

orçamental de 1,6% do 

pib  

economia normal não está 

assinado 

12 de outubro de 2012 – 

Semanário tribuna da 

madeira 13 anos  

aniversário normal assinado 

edgar aguiar 

19 de outubro de 2012 – 

Em destaque … 

- normal não está 

assinado 

26 de outubro de 2012  política normal 
assinado  

edgar aguiar 
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Dados totais 

Economia – 39 

Política – 73 

Comunicação social – 6 

Sociedade – 27 

Outras rubricas – 2 

Justiça –  8 

Mar – 2 

Drogas – 1 

Educação – 1 

Futebol – 2 

 

Não tem editorial - 1 

Tom crítico – 51 

Tom normal – 100 

 

Não está assinado – 131 

Está assinado – 20 

Assinado por jf - 17 

Assinado pelo Director – 3 

Total – 152  

 

Nota: Nos temas a soma dá superior a 152. Não esquecer que existem editoriais com 

mais de um tema. por vezes a contagem dá menos de 152 porque existiu semana(s) 

sem editorial. No total foi contabilizado a(s) semana(s) sem editorial 
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10.2 - Análise dos dados quanto ao tema 

No levantamento feito verificámos três temas dominantes: a política, a 

economia e a sociedade.  

Dentro da política notamos a referência, por várias vezes, à política do governo 

regional e da assembleia regional da Madeira. Entre eles temos os editoriais 

intitulados: “Eles deviam dar o exemplo (fala sobre as multas aplicados aos partidos 

devido ao financiamento partidário), 25 de setembro de 2010: Projectos grandiosos 

(fala de declarações de cavaco sobre projectos grandiosos e critica a política seguida 

pelo governo regional sobre este assunto), 6 de novembro de 2010: Ajoelhados (fala 

sobre as declarações de joão jardim a respeito dos deputados que representam a 

região que entende deverem chumbar o orçamento mas que pelo contrário acabaram 

por se abster), 13 de novembro de 2010: Vergonhoso (fala sobre o orçamento da 

assembleia regional), 5 de março de 2011: A democracia segundo o rei (apresentação 

da moção de censura do bloco de esquerda ao governo regional e ausência do 

presidente do governo), 7 de maio de 2011: “Momentos” madeirenses (fala sobre o 

estado da assembleia da república). 

Temas relacionados com a autonomia e o mar, ficam de lado, ou não têm tanta 

predominância. Temos o editorial de 7 de novembro de 2009: Naviera armas: sim ou 

não? (fala sobre a possibilidade de o barco naviera armas poder sair do funchal e das 

implicações que isso pode ter na sociedade madeirense), temos ainda o editorial de 5 

de dezembro de 2009: Sinais do quadro social e político reinante na região e na 

república (fala do possível alargamento do porto do funchal). 

De referir que temos vários momentos políticos que podem influenciar a 

escolha dos temas em editorial. Entre estes falamos das eleições presidenciais, 

legislativas e regionais e da campanha eleitoral realizada. Esta pode ser uma explicação 

para que vários editoriais tendam a falar sobre o tema política.  

Verificamos também o caso da comunicação social em que o editorialista 

escreve sobre o panorama dos media. Existem acusações de concorrência desleal que 

envolvem o Jornal da Madeira e o financiamento que é dado a este jornal por parte do 
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governo regional. Há um editorial em que se fala de um decreto-lei que diz respeito à 

publicidade institucional na comunicação social.  

Dentro do tema comunicação social temos os editoriais de 12 de dezembro de 

2009: Divulgar a distribuição de publicidade institucional (fala sobre a possibilidade de 

se saber quanto gastam as instituições públicas em publicidade institucional na 

comunicação social), 6 de março de 2010: O furação manuela (fala da decisão de 

suspender o jornal nacional e como isso se teria passado), 10 de abril de 2010: Emídio 

demolidor (fala da sua saída da rtp como “saneamento político”, da liberdade de 

expressão em Portugal), 1 de maio de 2010: Ainda a novela tvi (fala das declarações de 

José Eduardo Moniz e da saída da tvi declarações em comissão de inquérito), 31 de 

julho de 2010: A montanha pariu um rato (fala sobre a deliberação da erc sobre o 

chamado caso tvi), 15 de outubro de 2011: Aniversário (fala sobre o jornalismo e 

aquilo que o Tribuna da Madeira pretende fazer) 

Ainda na comunicação social fala-se várias vezes do caso tvi. Aqui a análise 

passa pela tentativa de venda deste canal quer pela ideia da existência de pressões ao 

Jornal Nacional deste canal.  

Em relação à justiça fala-se em termos tais como crise institucional e da 

morosidade do sistema. Verificamos ainda a abordagem a vários processos que estão a 

decorrer nos tribunais. Sendo assim dos editoriais referentes à justiça temos: 3 

editoriais que referem processos tais como – casa pia, face oculta, operação furação e 

Freeport.  

Aqui verificamos que temos expressões tais como: a justiça não funciona, uma 

justiça diferente para uns e para outros, e a severidade que se aplica a uns e a outros. 

Fala da crise das instituições, da democracia e da cidadania. E isto refere-se, em 

concreto, ao processo face oculta em editorial de novembro de 2009.  

Já em abril de 2010 fala-se da criação de uma brigada policial que irá tratar dos 

crimes económicos. No editorial refere-se se esta medida é para avançar ou se não 

será algo proposto por um ministro para apresentar trabalho.  

Sobre a operação furação, em editorial de junho de 2010, refere-se as 

declarações de cândida almeida em que refere a recuperação de 100 milhões de euros 
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para o estado e para o prazo de conclusão do processo Freeport. E ainda refere o 

possível levantamento da imunidade do primeiro-ministro josé Sócrates, e na 

eventualidade de isso ocorrer, como se poderá proceder.  

Em julho de 2010 fala-se do provedor de justiça que fala sobre o excesso de leis 

e que os governantes deveriam por a administração a aplicar as leis existentes em vez 

de produzir novas leis. Fala da demora processual nos tribunais e na administração 

pública, central, regional e autárquica. Refere ainda o papel do provedor ao qual não 

compete interpelar o juiz mas sim dirigir-se ao conselho superior da magistratura, ao 

conselho superior dos tribunais administrativos e fiscais e do ministério público. Ainda 

diz que a sua intervenção se resume a perceber se a decisão do processo é em tempo 

minimamente aceitável e se não há atrasos desmedidos. 

Em agosto de 2011 fala-se de um decreto de lei que prevê sanções às empresas 

públicas. Em relação ao processo Freeport, cita-se declarações que condenam a 

campanha de destruição de honorabilidade, carácter e profissionalismo. Estas palavras 

dizem respeito a uma carta assinada por procuradores do ministério público 

responsáveis pelo processo Freeport, pela directora do dciap Cândida Almeida, e os 

procuradores Vitor Magalhães e Pães Faria. 

Em junho de 2011 aborda-se a abertura do ano judicial. 

 A crise económico-financeira do país e os pedidos de resgate respeitantes ao 

país e à região são tratados em vários editoriais. Desses editoriais fala-se em vários 

tipos de números que apontam para o estado do país. Desde o desemprego, o fecho 

de empresas, e a lucros de empresas.  

Podemos referir que no ano de 2012, pelo menos em um editorial de cada mês, 

foi observado que existe, directa ou indirectamente, relação com o pedido de 

assistência económico-financeira.  

Se formos a detalhar verificamos que nos editoriais de 2012 que abordam o 

resgate de Portugal temos: 2 em janeiro (aumento de imposto e resgate da região) ,2 

em fevereiro (resgate da região e o pagamento de juros do empréstimo à troika),1 em 

março (situação de Portugal),1 em abril (crescimento que Portugal precisa ter para sair 

da situação em que está),1 em maio (a possível elaboração de um plano b da troika 
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para Portugal),1 em junho (admite-se que pode ser necessário mais austeridade) ,2 em 

julho (aumento da dívida de Portugal e fala-se dos benefícios fiscais que podem existir 

por via de irs) ,2 em agosto (aprofundamento da recessão e derrapagem na cobrança 

de impostos),1 em setembro (é necessário mais do que austeridade),1 em outubro 

(desvio orçamental).  

Verificamos ainda que, em janeiro de 2011 e fevereiro de 2011, todos os 

editoriais são de política, e que em maio de 2011 são referentes a economia. Se 

formos a verificar os meses em que temos somente, política e/ou economia, temos 8 

meses. Se fossemos a verificar a predominância da política e economia, num mês, e 

juntarmos isto daria para algo como 28 meses. 

 

10.3 Análise de dados quanto ao tom e assinatura 

Quanto ao tom, decidimos dividir os editoriais em dois tipos: normal e crítico. 

No normal, incluímos os editoriais em que se usam declarações de uma pessoa ou 

instituição e se baseia o editorial nessas mesmas declarações. Por opção, não nos 

vamos debruçar sobre este tipo de editoriais. Apesar de poderem reflectir uma posição 

do jornal em relação a um acontecimento, o facto de o editorial estar apoiado em 

declarações faz dele algo com menos interesse e com pouco conteúdo para análise. No 

que se refere aos editoriais críticos, o critério baseou-se nos editoriais em que se nota 

claramente uma tomada de posição em relação a um tema, independentemente de 

estar assinado ou não.  

Passando para a análise dos dados referentes aos editoriais críticos temos 51 

editoriais. Temos críticas que vão desde o Governo Regional ao estado em que se 

encontra a Região Autónoma da Madeira. 

Em outubro de 2009 temos a crítica à realização de eleições legislativas e 

autárquicas em dias diferentes e ao esbanjamento de dinheiro que daí resulta. 

Em novembro de 2010 fala-se do despesismo público que foi feito para a 

cimeira da nato. Critica-se o dinheiro que se vai gastar na assembleia da república. 

Critica-se o presidente do governo regional joão jardim por ter dito que o orçamento 
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de estado deveria ser chumbado mas que por outro lado teve os deputados do psd-

madeira eleitos pela região para a assembleia nacional a se abster no orçamento. 

Em dezembro de 2010 os editoriais deixam críticas à assembleia regional em 

que se utiliza expressões tais como: “o debate do orçamento regional voltou a mostrar 

que o principal órgão institucional pode ser tudo menos uma assembleia.” Fala de 

“discursos patéticos e imaturos”, “em alguns casos entrando de forma vergonhosa em 

acusações de carácter pessoal”, “ficou a impressão de que estes senhores não têm a 

maturidade e a capacidade para alterar o complexo estado em que se encontra a 

região” 

Fala-se de declarações de joão jardim em que defende a entrado do Fmi em 

Portugal. Das declarações feitas refere-se que joão jardim tem mais confiança no Fmi 

do que nos políticos portugueses. No editorial refere-se críticas tais como: “será que 

tem moral para lançar estas bocas. É óbvio que não”. “Neste momento a sua madeira 

nova, o suposto povo superior, o alegado paraíso económico e financeiro que sempre 

se gabou ter construído passa por uma das mais graves e complexas crises da sua 

história.” “A madeira nova, a madeira jardinista, está numa situação calamitosa. jardim 

apesar de ser muito bom a mandar bocas e dar conselhos aos outros sobre como é que 

se devem fazer as coisas, não consegue", nem parece ter a capacidade para reverter 

este ciclo terrível que afecta a região”. “Mas apesar da dura realidade que existe cá 

jardim, no seu habitual estilo, desviará a atenção do povo, disparando para o 

rectângulo e para os políticos cubanos como se só fossem eles os únicos culpados”. 

No mês de janeiro de 2011 vê-se críticas como esta: “Mas perante toda a máfia, 

corrupção e gatunagem que por aí pulula é natural que “projectos satíricos” tenham 

sucesso” “E, na verdade, esta Madeira, está repleta de políticos que nunca deveriam 

ter enveredado por esta nobre arte, agora tão vilipendiada, maltratada e 

desacreditada. Políticos que ainda não perceberam que têm os dias contados e que 

por isso nem sequer vale a pena virem para a praça pública, nos habituais actos de 

demagogia barata, fazer apelos ridículos ao povo e aos jornalistas. O mesmo se aplica 

aos “fazedores de opinião” cujo único objectivo é dizerem mal das alternativas e de 

“fenómenos eleitorais”, tipo coelho, para assim garantirem os tachos e o apoio do 

chefe supremo. Deviam ter vergonha.” 
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Em outro editorial diz-se “prevendo-se até que os níveis de abstenção sejam 

bastante elevados” […] “é o resultado do descrédito em que caiu a política e a sua 

classe. As pessoas estão desiludidas, fartas, cansadas, desanimadas, descrentes.” […] 

“A política e a actual classe política está cada vez mais de costas voltadas para as reais 

necessidades e preocupações daqueles que os elegem” 

No mês de fevereiro de 2011 as críticas feitas em editorial passaram por: 

“como já era de prever, o projecto de jardim para o aterro marimba-se para todos os 

apelos, alertas, protestos e conselhos de ambientalistas, peritos em matéria e outras 

figuras públicas que se têm manifestado contra o aterro. […] mas é quase certo que tal 

surpresa não virá a acontecer e que o projecto de intervenção do dr. Jardim para o 

aterro vá em frente, grite quem gritar, como muitos outros projectos megalómanos” 

Em outro editorial: “mas já em maio começam a gastar.” […] Numa época de 

crise severa e situação catastrófica, a primeira grande medida do senhor presidente 

deveria ser ficar em casa, poupar, evitar gastar dinheiro em casa” 

Em outro editorial diz-se: “ou seja, as moções de censura para jardim só são 

respeitáveis e válidas caso sejam apresentadas e visem um governo que não o seu.” 

[…] “Perante tais comportamentos e desrespeito por partidos democraticamente 

eleitos e iniciativas parlamentares, é óbvio que dá muito que pensar qual é a razão de 

existir de um parlamento regional que gasta milhões de euros por ano.” […] “E que 

quando jardim para um secretário regional em seu lugar para “aturar” os “gajos da 

oposição” e uma “moção de censura inconsequente” não está apenas a evidenciar os 

seus já conhecidos tiques políticos e a sua já conhecida personalidade.” 

Em abril de 2011 refere-se: “enfim, escândalos, situações vergonhosas, má 

gestão, despesismo que colocam este Portugal no estado dramático em que está. 

Talvez num outro país civilizado e com uma justiça eficaz e não politizada, os 

responsáveis por este regabofe e pelo roubo dos cofres do estado já estariam neste 

momento a responder em tribunal e em risco de irem para a cadeia por todo o mal e 

patifarias que fizeram ao país” 

Em maio de 2011 temos: “a campanha deverá trazer apenas mais do mesmo 

ataques partidários e pessoais, falsas promessas, as banalidades habituais repetidas 
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até à exaustão e pouco mais. E no caso da madeira e cenário não é muito mais 

optimista” 

Em outro editorial diz-se coisas tais como: “por muito que nos custe a todos, 

está mais que confirmado que o carreirismo, os interesses obscuros e a falta de 

vergonha são características entranhadas naqueles que têm vindo a dirigir o país.” […] 

“Ninguém sabe se josé Manuel coelho conseguirá cumprir os seus próprios objectivos 

pessoais e aproveitar o capital político conseguido nas eleições presidenciais para 

chegar à assembleia da república. Todos lhe conhecemos o discurso. E sabemos que a 

sua intenção de dar uma vassourada na assembleia da república, apesar do aspecto 

teatral, tem acolhimento entre muitos portugueses. Se o actual candidato do ptp lá 

chegar, é garantido que trabalho não lhe falta.” 

Pelos exemplos que aqui mostramos, em relação ao tom utilizado nos 

editoriais, vemos que existe uma incidência significativa sobre a política. Isto não é de 

admirar, tendo em conta que este é o tema mais abordado nos editoriais analisados.  

Para além das críticas à política regional. os editoriais mostram descrença em 

relação a esta actividade. Várias vezes se fala que as pessoas estão a deixar de 

acreditar naquilo que é dito, indo ao ponto de em certos editoriais se passar a ideia de 

que as coisas são mais do mesmo. Nos editoriais ainda se diz que existe esta noção de 

que se promete e depois não se cumpre, e que os políticos estão desligados da 

realidade. 

Também chama a atenção para aspectos que ligam a política à corrupção e da 

necessidade de chamar essas pessoas à justiça. Nos editoriais chama-se a atenção para 

o facto de que isto poderá ter sido uma das razões para o estado em que o país se 

encontra.  

Por várias vezes se condena o despesismo público feito onde não se encontra 

razão para que isso aconteça. Em várias ocasiões, recorre-se a exemplos tais como a 

organização da cimeira da nato, até a crítica ao Presidente da República pelo 

despesismo realizado.  

Nos editoriais refere-se o Governo Regional e o que tem sido feito por este. Nos 

editoriais passa-se a ideia de que este governo não ouve aquilo que o povo diz. Isso 
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fica implícito num editorial referente ao aterro no funchal que tem gerado críticas em 

vários sectores da comunidade e que mesmo assim não parece que o governo regional 

se interesse por estas críticas.  

Nos editoriais ainda ficam críticas à Assembleia Regional. Notamos referências 

ao despesismo e à utilidade deste local. Fala-se do nível de debate que se exerce neste 

espaço, entendido pelo jornal como deixando muito a desejar, bem como para o tipo 

de pessoas que lá estão, que de acordo com vários editoriais, também deixa muito a 

desejar.  

Fala-se ainda da atitude de desrespeito que o partido da maioria tem a relação 

à Assembleia Regional, e às figuras constitucionais, quando o Presidente do Governo, 

confrontado com uma moção de censura, decide não aparecer na Assembleia para a 

debater. Por várias vezes, também se fala das megalomanias em relação a construções 

feitas na região.  
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Conclusão 

 

Neste pequeno trabalho fizemos um levantamento dos editoriais publicados 

pelo semanário Tribuna da Madeira durante três anos. A principal conclusão a que 

chegámos foi que o tema predominante é a política. Existe uma concentração dos 

assuntos abordados, em três áreas – política, economia e sociedade. A explicação pode 

ser encontrada na própria agenda mediática. Sendo estas as áreas a que o jornal dá 

mais destaque serão tendencialmente esses temas que serão abordados em editorial. 

Afinal é a direcção do jornal que define a linha editorial. 

A crise e o estado da economia são temas abordados em vários editoriais. O 

facto de o país estar sobre resgate financeiro e sob um memorando de entendimento 

assinado com a Troika é com alguma naturalidade que se apresentem os reflexos que 

as medidas têm no país. 

Existe alguma dificuldade, mediante o levantamento que fizemos dos editoriais, 

em compreender a pouca clareza e os critérios utilizados na elaboração dos editoriais. 

As linhas condutoras não são muito evidentes. Encontramos disparidades na forma 

como os editoriais são eleborados. Temos dispersão entre editoriais críticos, neutros, 

citados, assinados, não assinados, dando a ideia que são várias pessoas a escrever de 

diversas formas, sem que exista uma identificação clara do que se está a fazer.  

Verificámos ainda que, apesar das críticas feitas à área política, é também este 

tema que tem mais editoriais. Entre as críticas apresentadas, temos o estado do país 

ou aqueles que exercem essa actividade. Isto pode ser demonstrativo de um exercício 

de cidadania que permite expor os problemas, de acordo com o jornal, que a região 

necessita de corrigir.  

Verificámos que existem poucos editoriais que vão no sentido de identificar os 

problemas da região e da reflexão sobre a região. Fica a impressão que se reflecte 

sobre o que se passa no país, mas que, na realidade, não existe muita identificação 

com a região. Sendo o mar e o turismo áreas de relevância para a região são temas 

que, em editorial, practicamente não existem. Perante isto fica a ideia que o editorial 

tem um pendor mais crítico do que construtivo e explicativo, que se centra em 
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acontecimentos e nas consequências para a região, e não propriamente em ideias e 

como estas se aplicam ao local. 

Apesar de existirem editoriais que dizem respeito à realidade regional ficam 

aquém do esperado. A reflexão sobre questões relacionadas com temas regionais e 

das ilhas parecem não ser uma prioridade na linha editorial do jornal. Em certa medida 

fica a ideia de desapego às questões regionais. A ligação entre a população e o jornal 

parece não existir.  

Apesar de termos uma amostra algo importante para chegar a algumas 

conclusões, pensamos que não se pode generalizá-las. Estas conclusões dizem respeito 

a um determinado período de análise e devem ser entendidas apenas como o 

resultado de um breve estudo de caso que, de qualquer forma, pode apontar 

caminhos de investigação futura. 
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