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Resumo 

Este artigo faz uma analise do site de esportes das Organizações Globo, o 

Globoesporte.com. O objetivo da pesquisa é descobrir se a produção desse conteúdo se dá 

de forma unilateral ou conta com a participação dos internautas. Para isso é utilizado como 

base teórica o conceito de “jornalismo participativo”. Realiza-se também uma análise 

comparativa com os sites do canal de televisão Globo News, o Globonews.com, e do jornal 

O Globo, especialmente a página “Eu repórter”, ambos também pertencentes às 

Organizações Globo e que praticam, em graus diferentes, o jornalismo participativo.  

 

Palavras-chave 

Globoesporte.com; jornalismo esportivo; Jornalismo participativo; produção de conteúdo. 

 

Introdução 

 O surgimento e a convergência de novas mídias, tendo a internet ligada a quase 

todas elas, tem feito com que o número de pessoas que se utilizam desses meios (para, entre 

outras coisas, se informar) também aumente de forma considerável. A interação e o alcance 

conseguidos através da rede mundial de computadores são enormes, principalmente quando 

se leva em consideração que na “idade mídia” (RUBIM, 2002) – e mais que isso, na 

“sociedade em rede” e suas transformações, apontadas por Castells (2000) – podemos obter 

quase todo tipo de informação e nos comunicar com qualquer pessoa através de um mesmo 

aparelho (como os celulares, tablets, computadores, etc). Em muitos casos, ao se inserir em 

determinadas redes o internauta deixa de ser apenas observador e passa a ser, também, um 
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interlocutor, um ator participante do processo de produção e disseminação de 

conhecimento, incluindo aí os conteúdos de teor jornalístico.  

 Pensando nisso, este trabalho tem por objetivo analisar o site Globoesporte.com
4
 e 

verificar se há formas de participação do internauta no conteúdo produzido e em que 

medida isso se daria. Tomamos, de forma comparativa, outros dois veículos também das 

Organizações Globo que apresentam diferentes graus desse tipo de participação: o site da 

emissora de TV por assinatura Globo News
5
 e a seção (página) “Eu Repórter”, do jornal O 

Globo online.
6
  

 

Jornalismo Participativo  

 Em paralelo às redes sociais, nas quais o usuário é relativamente livre para postar o 

que está pensando/fazendo
7
, esta outra forma de expressão, o jornalismo participativo, 

também denominado jornalismo colaborativo, traz novas reflexões sobre a participação dos 

leitores
8
 nos conteúdos produzidos pelos sites de diferentes organizações, da grande 

imprensa tradicional aos blogs pessoais e institucionais. Para Corrêa e Madureira (2010), 

esse conceito afeta também outras partes da indústria da informação e comunicação, 

particularmente o editorial. Um exemplo citado por eles é a Wikipedia, uma enciclopédia 

online de caráter colaborativo, que permite que os internautas modifiquem, atualizem, 

corrijam e criem conceitos de forma coletiva. 

 O fenômeno do jornalismo participativo eclodiu nos Estados Unidos e na Ásia a 

partir do final da década de 1990, e “parte do princípio que qualquer cidadão é um 

                                                
4 http://www.globoesporte.globo.com   
 
5 http://www.g1.com.br/globonews  
 
6 http://oglobo.globo.com/eu-reporter  
 
7 A maioria das redes sociais tem algum tipo de restrição, como frases ou imagens ofensivas ou pornográficas, por 

exemplo, mas, em geral, o usuário tem ampla liberdade para expressar suas ideias.  
 
8 Referimos-nos aos internautas como “leitores” seguindo a conceituação de Santaella (2004) que considera os sites como 
“objetos de leitura”. Para ela, mesmo que as páginas em ambiente virtual sejam compostas por diversos tipos de 
linguagem, como a escrita, a imagética e a sonora, a relação de leitura que se estabelece segue a mesma lógica daquela 
criada desde os livros ilustrados, ou seja,  “o ato de ler passou a não se restringir apenas à decifração de letras, mas veio 
também incorporando, cada vez mais, as relações entre palavra e imagem, desenho e tamanho de tipos gráficos, texto e 
diagramação.”( p. 17). Assim,  na internet o “leitor”  é “aquele que desenvolve determinadas disposições e competências 

que o habilitam para a recepção e resposta à densa floresta de signos em que o crescimento das mídias vem convertendo o 
mundo.” (SANTAELLA, 2005, p. 11). 
 

http://www.globoesporte.globo.com/
http://www.g1.com.br/globonews
http://oglobo.globo.com/eu-reporter
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jornalista em potencial, e pode contribuir para a construção do noticiário” (CORRÊA; 

MADUREIRA, 2010, p. 159). 

 Com o advento das novas mídias e redes sociais, a participação do leitor na 

produção de conteúdo pode ser classificada como fenômeno desses meios digitais. O 

receptor passa a ser um personagem ativo e capaz de dividir o que pensa através dos fóruns 

e outros espaços virtuais. Os telespecatores, por exemplo, “compartilham respostas ao 

programa televisivo, discutem as opiniões uns dos outros e sugerem roteiros para futuros 

episódios, além de contar suas próprias histórias” (HARRISON; BARTHEL, 2009, p. 163). 

 Quando há a possibilidade de o internauta contribuir na publicação de material, há 

uma interdependência entre o leitor e o site. Isso acontece porque o espaço reservado para a 

participação depende exclusivamente dele, porém ele precisa de autorização para sua 

postagem. A chamada Web 2.0
9
 possibilita que os usuários compartilhem e criem não 

apenas a informação, mas qualquer serviço de interação. Para entender o que é chamado 

aqui de interação, usa-se a definição de Primo e Träsel (2006, p. 9):  

Parte-se do princípio que tanto a leitura de um jornal impresso quanto a 

audiência de um telejornal são processos interativos. Não se pode dizer que 
não haja interação, mesmo que não  exista uma conversação entre produtores 

e público. 

 

 Sendo assim, os internautas podem publicar as notícias de interesse próprio não 

apenas em suas redes sociais, mas em qualquer site que permita a participação do leitor, 

inclusive os da grande mídia comercial. Ao participarem da construção de conteúdo, todos 

os internautas que ali postam material passam a interagir também entre si, e não apenas em 

espaços restritos como aqueles dedicados aos comentários. De acordo com Primo (2000), 

esta interação ocorre de outras formas e envolve outros elementos além das próprias 

pessoas: 

Mais do que pessoas, o relacionamento envolve eventos, ações e 

comportamentos na criação, manutenção ou término de relações. Além disso, 
a relação sempre ocorre em um contexto (não se deve aqui supor apenas o 

contexto físico, mas também o contexto temporal e principalmente o contexto 

social). Logo, a relação envolve três elementos inter-relacionados: os 

participantes, a relação e o contexto. (PRIMO, 2000, p. 5). 

  

                                                
9 A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de  técnicas informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, Web 
syndication, etc.), mas também a um determinado período tecnológico, a um conjunto de  novas estratégias 
mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador. (PRIMO, 2006, p. 01). 
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 Nas notícias/vídeos postados pelo site e pelos internautas, há esta interação entre 

pessoas e ações quando o leitor lê a matéria e/ou assiste ao vídeo, vê quem posta e de onde 

posta. 

 Para Gillmor (apud BRAMBILLA, 2005), a participação do público na produção de 

conteúdo pode ser vista de forma positiva. Ao se levar em consideração que o leitor deve 

participar da construção de notícias, estas perdem o caráter de “palestra” – em que um fala e 

muitos ouvem – e começam a se parecer com um diálogo. Esse diálogo cria um ambiente 

que favorece trocas de conhecimento e melhoria de conteúdo. 

 Ao permitir que o leitor construa a notícia, parecido com o faz o jornalista, há até 

mesmo uma desmistificação desses profissionais como alguém que está acima dos 

consumidores de conteúdo. 

 

A integração de público de profissionais de imprensa desmistifica o 

jornalista como um propagador de pontos de vista soberanos, instituindo-o 
como alguém que consolida uma informação que vem do público, a que se 

acrescenta a importância que o jornalista assume no estímulo à discussão 

pública de pautas com diferentes enfoques. Disto emerge a revisão do 
conceito de mediação. (BRAMBILLA 2005, p. 4) 

 

 Nessa revisão sobre a mediação emergem as práticas de open source, que, segundo 

Moura 2000 (apud Brambilla), é a liberdade de interferência dos leitores nos meios de 

comunicação.  

 

“Eu repórter” – a participação do leitor no jornal O Globo online 

O “Eu repórter” é uma sessão do site do Jornal O Globo. Desde 2006, os leitores 

podem enviar informações através de textos, fotografias e vídeos que se transformam em 

reportagens e que abordam, geralmente, temas cotidianos da cidade.
10

  

                                                
10 Uma abordagem mais detalhada da história de implantação  da seção “Eu repórter” no Globo online e sua relação com a 
versão impressa do jornal pode ser encontrada em Mendes (2009). 
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Figura 1: Jornal O Globo online-  página inicial da seção "Eu repórter" (http://oglobo.globo.com/eu-reporter. 

Acesso em: 24/06/2012). 

 

 Os textos enviados devem ter, no máximo, 2.000 caracteres e os arquivos de 

imagem até 30Mb. O leitor é identificado como autor do material, porém o texto é editado 

por jornalistas profissionais que procuram organizar as informações em uma narrativa mais 

clara, já que os internautas costumam enviar os relatos em estilo livre, registrando suas 

impressões sobre os fatos, como observa o ex-editor Executivo de Interatividade de O 

Globo online, Aloy Jupiara
11

: 

A gente não acha que nossos leitores serão repórteres no sentido de que 

vão aprender a fazer um lide, ou que deverão aprender a fazer um lide. A 

notícia que eles têm para dar é uma notícia misturada com a emoção 
deles. (...) O leitor escreve seu relato. E a gente procura alterar esses 

textos o mínimo possível – pelo menos aqui no Globo Online. No jornal, 

a visão é um pouco diferente. 

 

Assim, para Mendes (2009, p. 4), “A visão dos editores do site é que o jornalismo 

participativo não precisa – nem deve – seguir os padrões do tradicional”.  

 No “Eu repórter”, os leitores que querem enviar material precisam se cadastrar e 

aceitar os termos de compromisso e direitos autorais, que estipulam algumas regras, em 

uma espécie de contrato.
12

 Os textos, fotos, vídeos e áudios poderão ser publicados desde 

                                                
11 Em entrevista a  Mendes (2009, p. 313). 

 
12 Disponível em: http://oglobo.globo.com/participe/Default.asp?cache=false (Acesso em: 23/06/2012). É necessário 
efetuar o login para ter acesso ao formulário).  

http://oglobo.globo.com/eu-reporter
http://oglobo.globo.com/participe/Default.asp?cache=false


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

que “possuam caráter noticioso, nunca opinativo, e sejam de autoria do USUÁRIO”. O 

conteúdo passa a ser de propriedade da empresa INFOGLOBO e pode ser publicado em O 

Globo online e em quatro jornais impressos da família Marinho: O Globo, Extra, Expresso 

e Diário de São Paulo.  

 A seguir, um exemplo da participação do leitor em reportagem publicada pelo 

site. Diz a manchete: “Carro de comitiva da Rio+20 para na calçada e obstrui passagem”
13

. 

Abaixo de uma foto tirada pelo internauta o texto informa:  

 
RIO - O veículo a serviço de uma das comitivas presidenciais da Rio+20 não 

se importou com os pedestres e resolveu estacionar em cima da calçada na 
Rua República do Peru, em Copacabana, na Zona Sul. No flagrante do leitor 

Leonardo Martins Lima, também é possível ver outro veículo cometendo a 

mesma infração de trânsito a poucos metros de distância. 
“Belo exemplo! Um carro dos cortejos presidenciais estacionando sobre a 

calçada bem no meio de Copacabana”, reclama o leitor em relato enviado ao 

Eu-Repórter. 

 

 

Figura 2: Jornal O Globo online- seção "Eu repórter" (http://oglobo.globo.com/eu-reporter. Acesso em: 

24/06/2012). 

 

Abrir espaço para a participação do leitor é uma possibilidade que vem sendo cada 

vez mais percebida pelos veículos de comunicação na web como estratégia de ampliação da 

pauta e, principalmente, de aproximação do público (e, consequentemente, de aumento da 

audiência). Para outro ex-editor de O Globo online, Paulo Mussoi
14

,  

 

                                                
13 http://oglobo.globo.com/eu-reporter/carro-de-comitiva-da-rio20-para-na-calcada-obstrui-passagem-52923844 (Acesso 

em: 25/06/2012).  
 
14 Em entrevista a Mendes (2009, p. 317). 

http://oglobo.globo.com/eu-reporter
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/carro-de-comitiva-da-rio20-para-na-calcada-obstrui-passagem-52923844
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Há alguns anos, acho que todo o mundo aqui online tinha uma visão 
bastante conservadora quanto ao conteúdo produzido pelo leitor. Aos 

poucos a gente foi entendendo que valia a pena publicar e que era uma 

ferramenta bastante poderosa não só para ampliar a capilaridade do 
nosso noticiário, mas também para ampliar a interação, a participação 

direta do leitor no que a gente faz. 

 

“VC na Globo News” 

O site da Globo News na internet pode ser vista como uma extensão do canal de TV, 

pois reúne vídeos dos jornais e programas exibidos ao longo do dia. O internauta pode 

realizar uma busca entre os vídeos mais assistidos ou através de uma palavra-chave. Além 

disso, o site conta com a programação mensal do canal.  

 

Figura 3: Página inicial da Globo News online ( http://g1.globo.com/globonews. Acesso em: 24/06/2012). 

 

 O que chama a atenção neste site é a forma utilizada para promover a interação entre 

o internauta e o veículo. O usuário pode entrar em contato com a Globo News e mandar a 

sua colaboração para o canal em forma de vídeo. A emissora dá a entender que o leitor pode 

se transformar em “repórter”, com a possibilidade de ver o seu material veiculado nos 

jornais e na webpage da maior emissora de TV fechada do país.  Esta seção é chamada “VC 

na Globo News”. Para enviar o vídeo o internauta deve estar cadastrado no site e precisa 

seguir algumas normas. Só é possível enviar um vídeo por vez, mas não há limite de vezes 

para participar; o material poderá ser usado na Globo News e na TV Globo; não é permitido 

http://g1.globo.com/globonews
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conteúdo não original, falso ou que infrinja a lei de direitos autorais e que não esteja de 

acordo com os termos de uso.  

 

 

Figura 4: formulário de participação na página da Globo News (Acesso em: 19/06/2012).  

 

 Na página são fornecidas algumas dicas para manter a qualidade dos vídeos 

enviados, que se assemelham às técnicas profissionais de produção jornalísticas: o 

internauta deve dizer sobre o quê/quem ele está falando, onde o fato está ocorrendo, o 

porquê e o como – o lead de sua “reportagem”. Não há, no entanto, a proibição de assuntos 

a serem tratados nos vídeos, mas fica subentendido que deverá ter alguma relação ou 

similaridade com a linha editorial do canal.
15

 Este processo realizado pela Globo News se 

enquadra, ainda que em menor grau do que o praticado pelo O Globo online, no chamado 

“jornalismo participativo” ou “jornalismo colaborativo”. 

O próprio uso do termo “VC” (abreviação de você), apropriando-se da linguagem 

coloquial dos usuários da internet já denota a tentativa de aproximação do leitor, buscando 

forjar uma identificação dele com o site, uma cumplicidade, como se ambos fizessem parte 

da mesma “tribo”, para usar um outro termo bastante característico desse meio.  

Ao enviar sua própria “reportagem”, o leitor é o responsável por criar não só o título 

do seu material, mas também a descrição do mesmo. Ou seja, o site coloca em prática os 

                                                
15 Outra forma de participação disponibilizada é o “Fale Conosco”,  uma central  de atendimento na qual o 
internauta pode enviar elogios, críticas e tirar dúvidas.  
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conceitos de jornalismo participativo e open source ao permitir que os leitores não só 

influenciem nos meios de informação, mas também produzam notícias. O internauta pode 

montar seu vídeo, assim como um jornalista, escolhendo o assunto de que irá tratar, a forma 

com que será abordado, até mesmo fontes, caso julgue necessário, porém deverá seguir os 

princípios editoriais das Organizações Globo, o que restringe, em certa medida, a sua 

liberdade e participação. 

 

O Globoesporte.com 

O site Globoesporte.com apresenta ao internauta uma profusão de reportagens. 

Somente na página de abertura do dia 24/06/2012, havia 27 chamadas para as principais 

notícias, sem contar dezenas de outras acessadas através dos hiperlinks, em um efeito 

cascata. 

Além de veicular reportagens produzidas por uma equipe própria de jornalistas, o 

site aproveita muito material dos programas esportivos da Rede Globo – Globo Esporte, 

Auto Esporte e Esporte Espetacular – e do SporTV, canal da Globosat
16

, adaptado à 

linguagem e critérios do jornalismo online.  

São publicadas matérias sobre diversos esportes, entre eles atletismo, futsal, tênis e 

vôlei. Na página inicial estão as reportagens mais recentes, vídeos, as notícias mais lidas, 

informações sobre futebol internacional, além de links para as matérias mais novas sobre 

campeonatos em andamento. Há também uma seção chamada “Baú do Esporte” e outros 

links que direcionam para a página do Campeonato Brasileiro e para mais produtos e sites 

da Globo.com.  

                                                
16 Programadora de TV por assinatura pertencente às Organizações Globo. Possui canais sobre diversos temas, como 
cinema nacional e internacional, jornalismo 24 horas, shows, séries, esportes, entre outros. 
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Figura 5: Página inicial do Globoesporte.com (http://globoesporte.globo.com. Acesso em: 

24/06/2012).  

  

 Na efusiva multiplicidade de informações possibilitadas pelo hipertexto, o 

internauta pode navegar de link em link criando suas próprias rotas de leitura dentre os 

conteúdos que mais lhe despertam a atenção. É um “leitor imersivo”, na designação de 

Santaella (2005, p. 11): “(...) aquele que navega através de fluxos informacionais voláteis, 

líquidos e híbridos -- sonoros, visuais e textuais – que são próprios da hipermídia”.  

Entretanto, o que poderíamos considerar como “participação” do leitor nesse site 

não vai muito além da escolha do que e quando ver, dentre as opções oferecidas. Ao 

contrário do que ocorre em páginas de outros veículos da mesma empresa, as Organizações 

Globo, como o site da Globo News e a seção “Eu repórter”, do jornal O Globo online, no 

Globoesporte.com o leitor não tem nenhuma possibilidade de participar da produção do 

conteúdo. Os textos e vídeos postados são feitos por jornalistas do próprio site ou 

aproveitados dos programas esportivos da TV Globo e do SportTV. Nessa unilateralidade 

predominante, a página não oferece sequer um canal de comunicação para que o leitor envie 

críticas, sugestões, dúvidas etc – o conhecido “fale conosco”, ou “contato” – como 

oferecem, em geral, outros sites.  

Há, portanto, uma situação em que o enunciatário é considerado, da forma 

tradicional, somente enquanto audiência pelo enunciador que se coloca em uma posição de 

detentor do saber e do saber-fazer, sem criar possibilidades de interação efetiva. Ou seja, o 

enunciador julga-se o único competente em matéria dos conhecimentos sobre esporte e das 

http://globoesporte.globo.com/
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técnicas de codificação desse conhecimento no aspecto jornalístico (produção das 

reportagens). Parece-nos uma perspectiva simplista do que é comunicar, como alerta Primo 

(2000, p. 5): “A comunicação não é apenas um conjunto de ações para com outra pessoa, 

mas sim a interação criada entre os participantes. Isto é, um indivíduo não comunica, ele se 

integra na ou passa a fazer parte da comunicação.” 

O que mais se aproxima de uma ideia de participação – e ainda sim de forma 

limitada, sem caracterizar-se como jornalismo participativo, com influência sobre a 

produção do conteúdo – é o espaço destinados aos comentários ao fim de cada reportagem: 

   

  

 

Figura 6: Página do Globoesporte.com (http://sportv.globo.com/site/eventos/combate/noticia/2012/06/dana-

nega-que-proxima-luta-de-vitor-belfort-sera-contra-wanderlei-silva.html. Acesso em: 24/06/2012).  

 

http://sportv.globo.com/site/eventos/combate/noticia/2012/06/dana-nega-que-proxima-luta-de-vitor-belfort-sera-contra-wanderlei-silva.html
http://sportv.globo.com/site/eventos/combate/noticia/2012/06/dana-nega-que-proxima-luta-de-vitor-belfort-sera-contra-wanderlei-silva.html
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Nas imagens acima podemos ver uma caixa de texto onde o usuário, após se 

cadastrar no site (com pseudônimo, se preferir), pode deixar seus comentários. O leitor 

pode ainda comentar algum post já deixado por outra pessoa. Para isso, deve clicar no ícone 

“responder”, logo abaixo da postagem que desejar. Ou seja, o internauta tem a possibilidade 

de comentar a notícia, de forma isolada, ou ainda interagir com outros usuários, como em 

um fórum de discussão. A seguir um exemplo de como isso pode ocorrer. Em uma notícia 

sobre a vitória da equipe brasileira feminina de volêi sobre a chinesa, no Grand Prix
17

, um 

leitor (Fernando) comenta:  

Quero ver os pessimistas virem falar b.o.s.t.a agora!!!! Em análise desse jogo 
deu pra perceber que Paula Pequeno não é mais a mesma, só fez caca. A 

Fabizinha deve sair urgente, não defende nada, depois que a Camila Brait 

entrou, houve muitas e muitas defesas dela, deixando o brasil trocar bola e 
contra atacar, ou seja, acima do nível das chinesas, além do saque forçado q 

afundou a china.
18

 

 

Alguns posts depois, um outro leitor (Sérgio Coutinho), rebate: “FERNANDO PARA 

DE FALAR ASNEIRA, A FABI É A MELHOR JOGADORA DO BRASIL DISPARADO E DEPOIS VEM 

A SHEILA. VC. SÓ DEVE VER VOLEI DE ÓCULOS ESCUROS.”19 

Outro exemplo de “diálogo” entre leitores, dessa vez nos comentários de uma 

notícia sobre futebol:  

So aderindo o comentario do Alexandre e do Felipe.. pior que as transmissoes 
da globo tao fod/ mesmo! Narrador inves de narrar, fica dando opinioes sobre 

o time.. deveria narrar não debater.. para isso tem programas especificos!! 

Muita chatisse.. Daew qdo vao perguntar algo para o comentarista o cara fala 

- "concordo com o que você disse". TENSO HEIM!!! VAII TIMAO..o time 
mais odiado do Brasil e mais VALIOSO.. Orgulho de ser TIMAO!

20
 

 

 

                                                
17“Brasil derruba as donas da casa na China e vai à fase final do Grand Prix”.  Disponível em: 
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-
prix.html. Acesso em: 24/06/2012,.  

 
18 http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-
prix.html. Acesso em: 24/06/2012.  
 
19 http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-
prix.html. Acesso em: 24/06/2012.  
 
20

 “Torcida do Boca ignora perda de título, dá espetáculo e fala em Libertadores”. http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-

internacional/futebol-argentino/noticia/2012/06/torcida-do-boca-ignora-perda-de-titulo-da-espetaculo-e-fala-em-
liberta.html. Acesso em: 24/06/2012.  
 

http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/volei/noticia/2012/06/brasil-derruba-donas-da-casa-na-china-e-vai-fase-final-do-grand-prix.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-argentino/noticia/2012/06/torcida-do-boca-ignora-perda-de-titulo-da-espetaculo-e-fala-em-liberta.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-argentino/noticia/2012/06/torcida-do-boca-ignora-perda-de-titulo-da-espetaculo-e-fala-em-liberta.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-argentino/noticia/2012/06/torcida-do-boca-ignora-perda-de-titulo-da-espetaculo-e-fala-em-liberta.html
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 Outra forma de participação é uma espécie de enquete sobre o time de futebol para 

o qual os leitores torcem. Em um quadro chamado “Torcidômetro”, um tipo de medidor de 

popularidade, o internauta pode “curtir”, via ícone do Facebook, a bandeira do seu time, 

que passa, de acordo com o numero de votos, a figurar em um ranking. Em outro quadro o 

leitor pode dar o seu palpite em um bolão virtual sobre jogos nacionais e internacionais e 

concorrer a prêmios.  

Entretanto, com essas estratégias comunicativas, o que se estabelece é, no máximo, 

uma relação entre leitores, mas nunca entre eles e os produtores do site, nem tampouco 

algum tipo de intervenção mais efetiva desses usuários sobre o conteúdo. O leitor do 

Globoesporte.com é um mero consumidor de informações estandardizadas. Ao mesmo 

tempo, ao abrir espaço para os comentários e a interação dos leitores entre si, o site cria 

uma ilusão de interatividade, de que o internauta efetivamente tem voz e assume uma 

posição proativa dentro daquele espaço. Pelo contrário, o que há, é a separação entre dois 

mundos, entre dois espaços e competências: o do jornalista, que produz as notícias, e o do 

leitor que as consome e que deve limitar seu desejo de expressão e participação a 

comentários de não mais que 600 caracteres.  

 

Considerações finais  

Após a comparação entre as páginas “Eu Repórter”, “VC na Globo News” e 

“Globoesporte.com” percebe-se que nessa última toda a produção de conteúdo é feita por 

jornalistas, com possibilidades de participação quase inexistentes dos internautas, ao 

contrário do que acontece nas outras duas, que adotaram o jornalismo colaborativo (mesmo 

que de forma restrita, como a Globo News) como estratégia de ampliação e aproximação 

com o leitor em tempos de concorrência acirrada por audiência.  

Essa aproximação é ainda mais cara ao jornalismo esportivo hoje em dia, que, pelas 

características peculiares do seu público (que tem, geralmente, um perfil menos tradicional, 

mais informal, mais participativo), busca promover formas de interação que tornem o leitor 

cada vez mais próximo e identificado com os veículos. Assim, ao adotar uma posição 

unilateral na produção e veiculação das notícias e limitar a participação do leitor a 

praticamente o espaço dos comentários, o Globoesporte.com vai na contramão do 

jornalismo esportivo atual e adota uma orientação diferente até mesmo dos outros veículos 

que pertencem à mesma empresa, as Organizações Globo.  
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