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O Diarinho é essencialmente um jornal diário impresso. Esta é sua maior fonte 

de lucro. Entretanto, utiliza seu site para disponibilizar aos assinantes a versão 

folheável do impresso e disponibilizar algumas notícias de forma gratuita. 

Algumas dessas notícias disponibilizadas gratuitamente também são postadas 

na página do Facebook do jornal. Entre as interações realizadas pelos leitores, 

o jornal seleciona alguns dos comentários para compor a seção do jornal 

impresso denominada “Na Rede”. 

Assim como muitos veículos de comunicação, independente do suporte, 

o Diarinho vive a cultura da convergência, termo cunhado por Henry Jenkins 

para tratar dos “aspectos culturais que decorrem da aproximação entre 

audiências e as grandes instituições midiáticas e a circulação de tais produções 

entre diferentes meios de comunicação” (PRIMO, 2013). 

É essa aproximação entre a audiência e o veículo que nos interessa. 

Este artigo tem como objetivo geral analisar o consumo das notícias publicadas 

no Facebook do Diarinho e a circulação dos comentários na página da rede 

social e no jornal impresso. Para isso, identificamos as interações realizadas 

pelos leitores nas postagens; categorizamos os comentários publicados pelos 

leitores; e identificamos quais tipos de comentários são publicados na seção 

“Na Rede” do jornal impresso. 
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Como técnica de coleta utilizamos a Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin (2011). Coletamos os dados em três etapas. A primeira foi para verificar 

a quantidade de interações (curtidas, compartilhamentos e comentários). Neste 

processo também foram classificados os temas dos posts e verificados os 

recursos multimídia utilizados em cada uma das notícias disponibilizadas no 

Facebook. A segunda etapa consistiu na coleta e categorização dos 

comentários realizados pelos leitores. Já a terceira verificou quais comentários 

foram publicados no jornal impresso.  

Para a realização das duas primeiras etapas selecionamos os dados do 

dia 1º a sete maio de 2014. Como os comentários são publicados no jornal 

somente no dia seguinte, os da última etapa foram coletados entre dois e oito 

do mesmo mês. 

Os dados coletados apontam que os seguidores da página do jornal no 

Facebook tem uma preferência por postagens de reportagens em vídeos. 

Entretanto, as que utilizam imagens como recurso multimídia também tem 

grande número de interações.  

Quanto aos temas se destacam trânsito, crime, história, adoção/animais 

perdidos, eventos e poder público. Apesar disso, acreditamos que o número de 

postagens coletadas ainda é pequeno para dizer se trânsito ou crime são os 

que geram mais interesse do leitor, já que ambos tiveram apenas uma 

postagem. 

Já em relação aos comentários, existe uma divergência entre os tipos 

que circulam no Facebook e no jornal impresso. Embora o maior número na 

rede social seja de comentários negativos, como de reclamações, 

depreciações e ironia, para a seção “Na Rede” são selecionados poucos 

desses, para equilibrar a coluna. 
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