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Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo investigar como o conteúdo jornalístico televisivo
sofre alterações ao convergir para a internet. Para tal,  busca-se verificar de que modo a
emissora  ESPN  Brasil  explora  as  potencialidades  oferecidas  pelas  novas  tecnologias
midiáticas e estudar o conteúdo produzido exclusivamente para o site espn.com.br a partir
das  propriedades  potencializadas  na  nova  narrativa  transmidiática,  como  interação  e
personalização do conteúdo. Assim, é realizada uma revisão de literatura sobre  conceitos
que abordam o tema da convergência midiática e webjornalismo, os quais são verificados
por  meio  da análise  do site  da emissora.  Desta  forma,  conclui-se que o webjornalismo
audiovisual ainda está caminhando em direção à uma narrativa própria, a qual, devido às
propriedades da era da mobilidade, pode se constituir líquida, volátil.
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Introdução

A partir  da  invenção  de  Gutemberg,  o  texto  impresso  passou  a  ser  o  principal

difusor do saber e da informação. Entretanto, com a criação da fotografia e do cinema, a

escrita foi perdendo sua exclusividade e começou a competir e conviver com a imagem.

Contudo, com o tempo, as misturas entre as linguagens dos meios foram se intensificando e

constituindo  diversas  redes  entre  as  mídias,  produzindo  híbridos  que  fizeram  nascer  a

cultura da convergência de mídias. O surgimento das novas tecnologias midiáticas, porém,

inflacionou este processo e possibilitou que um mesmo conteúdo flua por distintos meios de

comunicação  ao  mesmo  tempo,  assumindo  formatos  diferentes.  Tal  cenário  de

convergência  midiática  provocou  uma  conexão  inédita  entre  as  distintas  mídias  de

comunicação e tem mudado as formas tradicionais de recepção e produção do conteúdo

jornalístico. 

1 Trabalho apresentado no GP Multimídia do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente
do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Graduanda do Curso de Comunicação Social, da UFJF, e-mail: sabrinachinelato@hotmail.com.
3 Professora orientadora da Faculdade de Comunicação da UFJF, e-mail: sovferreira@gmail.com.
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Quando  ocorre  o  advento  da  internet  e  o  conteúdo  jornalístico  começa  a  ser

transmitido  para  o  meio  virtual,  as  características  da  produção  televisiva  se  redefinem.

Assim, com a convergência de mídias, a notícia na web pode potencialmente utilizar, ao

mesmo  tempo,  as  propriedades  dos  meios  anteriores,  tal  qual  o  jornalismo  impresso,

rádiojornalismo e telejornalismo.

Desta forma, Bolter e Grusin (2000) citam o processo da remediação para explicar a

contaminação dos novos e velhos meios. Para os autores, os novos meios nunca extinguem

os velhos, mas sim recuperam elementos anteriores, os remediam, para formarem novos

produtos.  Assim,  é  possível  perceber  que  a  internet  surgiu  remediando  características

próprias dos meios de comunicação tradicionais, como a imagem da tela da televisão e a

oralidade do rádio.

Henry Jenkins (2009) define a convergência de mídias como o desaparecimento das

barreiras entre os diferentes meios de comunicação, de tal forma que um mesmo conteúdo

flui por vários meios distintos, assumindo formatos diferentes, a partir do surgimento das

novas tecnologias midiáticas. O autor ainda ressalta que a convergência de mídias não é

apenas  uma  mudança  tecnológica,  mas  um  cenário  que  altera  a  maneira  em  que  os

consumidores, e a própria mídia, assimilam a informação e o entretenimento.

Há uma velha noção de convergência que é primordialmente tecnológica.
O  novo  conceito  é  cultural.  Refere-se  à  coordenação  de  conteúdo
midiático  através  de  várias  plataformas  de  mídia.  É  verdade  que  nós
estamos  caminhando  para  a  convergência  tecnológica.  Mas  é  também
verdade que nós já estamos vivendo numa era de convergência cultural.
Potencialmente,  essa  convergência  tem  impacto  em  diversas  áreas:
estética  (por  meio  de  expressões  de  vase  e  narrativas  transmidiáticas),
educação e conhecimento, política e economia (NAVARRO, 2010, p. 16).

Portanto, conforme ressalta Jenkins (2009), convergência midiática não é um termo

recente.  Entretanto,  interessa-nos o modelo que estamos vivenciando com o advento da

internet.  Para  Capanema  (2009),  no  contexto  atual,  os  meios  se  convergem  para  uma

plataforma  digital  e  em  rede,  sofrendo  uma  intensa  hibridização  de  suas  técnicas  e

linguagens. Assim, as particularidades dos meios tornam-se mutáveis. A autora, ao estudar

a TV no ciberespaço, cita que o potencial de hibridização da televisão aumenta neste novo

cenário, absorvendo as peculiaridades de outros meios.

Nesse sentido, quando o conteúdo flui para a nova mídia, a tendência é a reprodução

da programação da TV e a repetição da narrativa televisiva. O telejornalismo opera com

2



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro - RJ – 4 a 7/9/2015

instantaneidade,  simultaneidade,  periodicidade  e  novidade.  De  acordo  com  Nogueira

(2005),  tais  propriedades  da  notícia  na  TV  podem  ser  observadas  na  evolução  do

telejornalismo no Brasil, as quais foram aperfeiçoando-se concomitantemente com o avanço

da tecnologia. Entretanto, a autora destaca que, ao longo do tempo, as características deste

novo meio vão se definindo.

Desta forma, a convergência de mídias propiciou a criação de um novo gênero na

linguagem jornalística. Tal cenário é confirmado por Capanema (2009, p.53): “Sem dúvida,

a  televisão  tradicional  confronta-se  agora  com  seus  híbridos  interativos,  pelo  que  a

convergência  digital  e  para  a  rede  abre  terreno  a  um  novo  modelo  de  comunicação

audiovisual”. 

O estudo do webjornalismo também merece nossa atenção. Para tal, é importante

ressaltar  as categorias estabelecidas por Palacios apud Nogueira (2005), o qual divide o

conteúdo jornalístico da web nas fases da transposição, metáfora e a fase do webjornalismo.

Segundo o autor, o webjornalismo pode ser divido em três gerações: a primeira é nomeada

como fase da transposição, em que o conteúdo apresenta apenas textos e fotos; a segunda

geração ou fase da metáfora,  além de  textos  e  fotos,  possui  hipertextos,  infográficos  e

estimula a interação. Por sua vez, a fase do webjornalismo, terceira geração, engloba as

características dos momentos anteriores e inclui infográficos animados,  áudios e vídeos.

Tudo feito exclusivamente para a web.

Portanto,  em decorrência  das  intensas  mudanças  proporcionadas  pelo cenário  da

convergência midiática, o telespectador é deslocado da televisão para a internet e talvez não

volte a consumir mais o que passa na TV, conforme elucida Henry Jenkins. Por conta disso,

as  emissoras  brasileiras  perceberam  a  necessidade  de  desenvolver  estratégias  para

disponibilizar seu conteúdo na web. Nesse sentido, a emissora esportiva ESPN Brasil4 está,

também,  se adaptando a  este  novo cenário  e,  aos  poucos,  criando novas  estratégias  de

comunicação, para manter os telespectadores. 

Deste  modo,  a  partir  da  presente  pesquisa  busca-se  investigar  e  verificar  se  o

jornalismo audiovisual no ciberespaço ainda se encontra em uma fase experimental ou se é

possível perceber uma linguagem própria. Ademais, busca-se averiguar se os formatos de

notícia audiovisual na internet repetem os modelos da TV convencional e descobrir se o site

da ESPN Brasil utiliza estratégias para se distanciar desta repetição de formato.

4 A ESPN (Entertainment and Sports Programming Network)  é subsidiária da The Walt Disney Company e uma das
maiores empresas de entretenimento do mundo, com canais de TV por assinatura, rádio, internet e outras plataformas.
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Multimidialidade do conteúdo da espn.com.br

Partindo da ideia de que um novo modelo de jornalismo está se configurando neste

cenário de convergência, o objeto de estudo escolhido para pesquisa foi o site da ESPN

Brasil.  A emissora atualmente está presente em, aproximadamente, 200 países5 e possui

dezenove canais na TV, além de produções em rádio, internet e revistas. Entre os segmentos

de  atuação  da  marca  está  a ESPN Brasil,  o  primeiro canal  da  empresa com produção

jornalística própria fora dos Estados Unidos. 

No Brasil,  a  emissora transmite  os  principais eventos  esportivos  e campeonatos

entre clubes do futebol mundial. Nos campeonatos do futebol nacional, a ESPN só possui

os direitos de transmissão sobre a Copa do Brasil e campeonatos de futebol de base. Nesse

sentido,  para  se  destacar  no  mercado  do  jornalismo esportivo,  a  ESPN Brasil  adota  a

estratégia multimídia.  De acordo o site da emissora, a ESPN é a principal provedora de

conteúdo esportivo multiplataforma na mídia brasileira. 

Neste contexto,  vale destacar que uma das principais características referentes às

novas  formas  de  comunicação  é  multimidialidade.  A  digitalização  do  conteúdo  tem

favorecido  a  integração  das  mais  diversificadas  informações  em  um  único  suporte,

conforme aponta Scolari (2009). As imagens, os sons e as palavras se encontram na página

da  web.  Para  o  autor,  falar  de  um  produto  hipermídia  implica  em  descrever  as  suas

contaminações e hibridações a partir dos formatos tradicionais de comunicação. 

Do mesmo modo, Santaella (2001) aponta que a partir das narrativas clássicas, as

matrizes de linguagens verbais, sonoras e visuais se misturam, desenvolvendo, portanto, a

hipermídia. Tendo como base a digitalização, a hipermídia permite que imagens e textos se

desloquem de seus contextos tradicionais.

Nesse sentido, o conteúdo audiovisual ultrapassou os limites da televisão e atingiu

outros suportes tecnológicos, como o computador e os dispositivos móveis. López (2008)

afirma que as emissoras de TV fazem uso contínuo das imagens transmitidas nos jornais da

grade de programação para acompanhar as notícias no ciberespaço. 

Em  el  momento  actual,  y  al  igual  que  ocurre  con  los  contenidos  de
entretenimiento, las cadenas de televisión han comenzado a hacer por fin
un uso sistemático de los contenidos audiovisuales (previamente emitidos
por los informativos de la cadena) para acompañan a las noticias, siendo

5 Informações disponíveis em www.espn.com.br/quemsomos. Acesso em 28/10/2014.

4

file:///C:/Users/Sabrina/Downloads//C:/Users/Sabrina/Desktop/Edi%C3%A7%C3%A3o%20final%20monografia/www.espn.com.br/quemsomos


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro - RJ – 4 a 7/9/2015

mucho menos habitual tanto la descarga de programas informativos como
la emisión em directo a través de la Red (LÓPEZ, 2008, p. 273).6

O audiovisual, encontrado em meios como a televisão, o cinema sonoro, o vídeo, a

multimídia e o game, é amplamente explorado no site da ESPN Brasil para complementar o

texto das notícias ou, até mesmo, transmitir todo o conteúdo. Por meio de elementos como

fotos e vídeos, o conteúdo do site amplifica e estende a produção da TV.

Esta intensa utilização do recurso audiovisual no site deve-se ao importante papel da

imagem na apresentação da notícia. Flusser (1985) afirma que as imagens são mediações

entre o homem e o mundo. Desta forma, elas têm o propósito de representar a realidade e

exercem tal função de maneira eficaz e incomparável.

Além disso, a cobertura esportiva demanda conteúdo dinâmico e interativo.  Para

Boni e Cordeiro (2005) a imagem permite, por meio de recursos técnicos de captação e

edição, a espetacularização de quase todas as modalidades esportivas. Esta convergência e

adequação entre esporte e imagem justifica a ênfase no visual, seja pela fotografia ou vídeo,

no site ESPN Brasil. 

Por  outro  lado,  o  recurso  audiovisual  também  é  uma  eficaz  ferramenta  na

representação  da  sociedade  e  seus  conflitos.  Damatta  (1994)  aponta  a  importância  do

esporte,  especialmente  das  partidas  de  futebol,  como expressão  e  tradução de  conflitos

sociais. O futebol, como paixão nacional, tem o papel de dramatização de muitos aspectos

da sociedade brasileira. Assim, a espetacularização do esporte é explorada de forma mais

eficiente a partir dos recursos de vídeo e fotografia, conforme exemplifica a figura 1.

6 “Atualmente, assim como tem ocorrido com conteúdos de entretenimento, as redes de televisão começaram finalmente a
fazer uso sistemático de conteúdos audiovisuais (anteriormente emitidos pelos telejornais) para acompanhar as notícias,
sendo muito menos comum tanto a transferência de programas jornalísticos, como a transmissão de notícias ao vivo pela
internet” (Tradução nossa).
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Figura 1: Vídeo usado para complementar o texto da matéria sobre racismo no futebol. Disponível em:
http://espn.uol.com.br/noticia/445570_vitima-de-racismo-no-mexico-ronaldinho-gaucho-pede-fim-da-discriminacao-basta.

Acesso: 07/10/2014.

Desta forma, a estética e as técnicas próprias do cinema estão presentes muitas vezes

nos  vídeos  de  coberturas  esportivas,  uma  vez  que  são  utilizados  recursos  como

deslocamentos  de câmera,  regras de continuidade e linearidade,  ponto de vista cênico e

perspectiva da imagem para captar os esportes.

Além das possibilidades estéticas que o audiovisual oferece, outro agente que leva a

ESPN Brasil a explorar o recurso do vídeo é o fato de que o site na internet é, a princípio,

um desmembramento da mídia tradicional, a televisão. Portanto, em decorrência do site ter

sido criado a partir do canal ESPN Brasil, a escolha pela ampla reprodução de vídeos e

fotos é justificada. Para tanto, o site apresenta uma seção especial para exibição de vídeos:

“a Central de Vídeos da ESPN” é página exclusiva para notícias com vídeos. Neste setor do

site, o usuário pode escolher assistir aos destaques, últimos vídeos ou os mais vistos.

No  site  da  ESPN  Brasil,  em  sua  maioria,  os  vídeos  são  repetidos  da  própria

programação da emissora, com entrevistas, melhores momentos de partidas, gols da rodada

ou trechos de programas.  Segundo Palacios (2003),  muitas  vezes a multimidialidade do

jornalismo na web ainda é uma continuidade daquela existente na TV, com a combinação

entre imagem, som e texto.

Além do audiovisual, as fotografias também recebem a mesma atenção e cuidado

quanto à estética, se comparadas a produção de vídeos no site. Na página principal do site, o

texto  praticamente  não  aparece,  são  as  fotos  relacionadas  às  matérias  que  guiam  o

internauta para o conteúdo desejado, bastando apenas um clique na imagem. Geralmente

aparecem fotos de apresentadores, lances esportivos e atletas para chamar a atenção para as

notícias. 

A fotografia jornalística converte o acontecimento fotografado em acontecimento

notável,  em  cena  emblemática,  conforme  argumenta  Rodrigues  (1999).  Nesse  sentido,

podemos atribuir  a ela o papel de modelizar a própria realidade e representar não só a

singularidade  da  situação,  mas  os  valores,  hábitos,  sentimentos  que  circundam  num

determinado momento, numa determinada sociedade.

Sendo assim, a “Galeria de Fotos”, como no exemplo da figura 2, é um recurso

utilizado pelo site para explorar a linguagem fotográfica, para além de sua apresentação

tradicional  nas  matérias.  As galerias  são  produzidas  com temas  específicos,  geralmente

envolvendo curiosidades do mundo esportivo, como rivalidade entre técnicos e musas do
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vôlei. Na página, as fotos são seguidas de um pequeno texto de legenda. Nesta seção do

site, o internauta tem a opção de buscar novas fotos, acessar outras galerias, como as mais

vistas.

Figura 2: Galeria de Fotos. Disponível em: http://espn.uol.com.br/fotos/445283_wenger-x-mourinho-e-mais-uma-das-
varias-rivalidades-entre-tecnicos-veja-outras. Acesso em 07/10/14.

Além do vídeo e da fotografia, é importante ressaltar a presença da linguagem do

rádiojornalismo nas novas tecnologias midiáticas. Nogueira (2005) defende que o material

da emissora online assume a forma narrativa imagético-áudio-textual. Para a autora, no caso

do áudio no ciberespaço - captado sem imagens - sua função é a de ambientar a narrativa

jornalística, seja por meio de um tiroteio ou dos cânticos gregorianos, por exemplo.

No entanto,  no esporte, o áudio ultrapassa a função de ambientação do conteúdo

jornalístico e assume um caráter  sensorial.  Sá (1999) explica que a  expressão sonora é

aquela que tem o som como principal material. Em uma narração de uma partida de futebol,

por exemplo, o internauta terá a percepção auditiva aliada à intencionalidade, à emoção por

parte do emissor do signo. Tal percepção não poderá ser conferida pelo receptor ao ler um

texto ou ver uma imagem, mas apenas ao ouvir um áudio.

Estas considerações nos levam à constatação de que a expressão sonora
dá-se em condições nas quais as imagens sonoras vivenciadas compõem
um  conjunto  de  possibilidades  que  transitam  pelo  imaginário  dos
indivíduos  e  da  cultura,  espaço  este  que  a  imaginação  cria  e  recria  a
depender das condições de seu exercício e desenvolvimento. Também nos
permitem constatar que toda criação decorre da experiência, da vivência, e
que percepção e expressão implicam um binômio inseparável (SÁ, 1999,
p. 128).
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Desta maneira,  no site  da  ESPN Brasil,  o  áudio é  utilizado,  principalmente,  em

matérias que narram jogos. Informações e detalhes sobre os lances são descritos no texto,

como no trecho a seguir da matéria que relata a partida de futebol entre Fluminense e São

Paulo: “após o cruzamento de Auro da direita,  Kardec deu leve toque e Pato,  na parte

esquerda da área, chutou para boa defesa de Diego Cavalieri”. Mesmo com a informação

descrita no texto, a narração do mesmo lance pode ser ouvida pelo internauta, que terá uma

experiência diferente do conteúdo, devido à percepção auditiva da emoção narrada pelo

locutor da partida.  

Figura 3: Áudios complementam a matéria que narra o jogo de futebol entre Fluminense e São Paulo. Disponível em:
http://espn.uol.com.br/noticia/443233_com-golaco-de-conca-flu-vence-sao-paulo-em-jogo-de-2-tempo-eletrico-e-dorme-

no-g-4. Acesso: 07/10/14.

Só na web

Palacios  apud Nogueira (2005) cita que as principais características presentes nos

meios  que  se  encontram  na  terceira  geração  do  webjornalismo  são  os  infográficos

animados,  áudios  e  vídeos  produzidos  exclusivamente  para  a  web e  o  destaque  para  a

multimidialidade  e  interação  nas  notícias.  Assim,  os  produtos  jornalísticos  audiovisuais

online da ESPN Brasil podem ser classificados na terceira geração do webjornalismo. 

O site oferece uma programação regular, de segunda a sexta-feira, de apresentação

dos  vídeos  online:  toda  segunda-feira  somente  na  espn.com.br,  o  programa  “Tops  da

Semana” elege os cinco destaques do futebol pelo planeta;  o programa de humor “Fala

Sério!”  é  transmitido  todas  às  terças-feiras  e  os  apresentadores  Rômulo  Mendonça  e

Alexandre Oliveira  analisam os lances  mais  estranhos do esporte.  O “Jogo Limpo com

Plihal”,  apresentado nas quartas, oferece uma entrevista exclusiva e sem cortes com um

grande nome do futebol nacional. “Antunadas”, transmitido às quintas-feiras, apresenta os
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destaques e curiosidades dos esportes americanos e conta com a participação de internautas.

No “Memória  ESPN”,  às  sextas-feiras,  o  usuário  pode assistir  aos  lances  históricos  de

confrontos que são destaques da programação de fim de semana nos canais ESPN. 

Apesar da apresentação do conteúdo audiovisual online no site estar vinculada a dias

específicos, no site o conceito de grade de programação televisiva é reconfigurado, uma vez

que  tem-se  um  banco  de  conteúdos  audiovisuais  disponíveis  para  acesso  a  qualquer

momento. Capanema (2009, p.72) ressalta que o conceito de grade de programação tornou-

se  obsoleto  no  ciberespaço.  “Dessa  maneira,  se  na  televisão  analógica  já  era  possível

subverter a grade de programação fixa e pré-determinada, na webtv a programação torna-se

extremamente flexível”. 

Figura 4: O programa “Antunadas” é exclusivo da web. Disponível em: http://espn.uol.com.br/programa/antunadas?
_ga=1.140840251.886536346.1412722531  . Acesso em 07/10/14.

Outra mudança característica da apresentação de conteúdo audiovisual na internet é

a reformulação da tela televisiva, que agora se dá de forma hipermediada. Capanema (2009,

p.72)  aponta  que  a  tela  do computador -  apesar  de  exibir  os  vídeos  em tela  cheia  -  é

composta por abas e botões, próprios da internet, sobrepostos a um conteúdo tipicamente

televisivo. “Tal composição evidencia o caráter aditivo das webtvs, na medida em que elas

são claramente formuladas a partir da soma de propriedades da televisão com as da internet

e, não, a partir de elementos intrínsecos a uma nova forma expressiva”. 

O  conteúdo  audiovisual  online  da  ESPN  proporciona  ao  interator  experiências

personalizadas.  Abaixo  do  vídeo  aparecem  outros  sugeridos  pelo  sistema,  além  das

ferramentas de controle do vídeo, como play-pause e volume. No alto da tela se posiciona

um cabeçalho com links para “vídeos destaques”, “últimos” e “mais acessados”. Já no lado
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esquerdo aparecem links para ações de compartilhamento em redes sociais, o número de

visualizações e os comentários do conteúdo.

Apesar de inovações em relação a alguns aspectos da televisão, como o surgimento

de  uma  grade  de  programação  mais  flexível  e  acessível  por  banco  de  dados  e  a

hipermediação da tela de visualização, o conteúdo audiovisual próprio do ciberespaço ainda

está evoluindo frente às possibilidades das mídias digitais. Além de repetir o formato e a

linguagem próprios da televisão, os vídeos produzidos pela espn.com.br possuem menos

cuidado técnico e estético, cenários mais simples, brevidade de duração e a exploração de

apresentadores menos famosos do que os da televisão. Tal despreocupação estética, porém,

pode ser explicada pela novidade da imagem no ciberespaço. Dubois (2004) ressalta que as

novas  tecnologias  de  imagem  revelam-se,  em  um  primeiro  momento,  restritas

esteticamente.

Gostaria em todo caso de questionar, numa perspectiva transversal (…),
quatro entre as “últimas tecnologias” que surgiram e se sucederam de dois
séculos para cá e introduziram uma dimensão “maquínica” crescente no
seu dispositivo, reivindicando sempre uma força inovadora. Estou falando,
é claro, da fotografia, do cinematógrafo, da televisão/vídeo e da imagem
informática.  Uma  coisa  é  clara:  em  cada  momento  histórico  em  que
surgiram,  estas  tecnologias  de  imagens  foram sempre  novidade  –  que,
veremos, revela-se pelo menos relativa, restrita à dimensão técnica e não
chegando necessariamente ao terreno estético (DUBOIS, 2004, p. 33).

Nesse  sentido,  o  ambiente  de  convergência  midiática  exige  cada  vez  mais  a

participação do espectador, o interator. Bardoel e Deuze apud Palacios (2003) argumentam

que a notícia online possibilita que o leitor se sinta parte do processo jornalístico. Isto pode

acontecer  de  diversas  maneiras:  pela  troca  de  e-mails  entre  leitores  e  jornalistas;  pela

disponibilização da opinião dos internautas, como é feito em sites que abrigam fóruns de

discussões; por meio de chats com jornalistas, entre outros. 

A interatividade ocorre também no âmbito da própria notícia, ou seja, a
navegação  pelo  hipertexto  também  pode  ser  classificada  como  uma
situação  interativa.  Adopta-se  o  termo  multi-interativo  para  designar  o
conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal na
Web.  Diante  de um computador  conectado à Internet  e ao acessar  um
produto jornalístico, o Usuário estabelece relações: a) com a máquina; b)
com a própria publicação, através do hipertexto; e c) com outras pessoas –
autor(es) ou outro(s) leitor(es) - através da máquina (PALACIOS, 2003, p.
3)
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Nesse contexto, Capanema (2009) cita Janet Murray ao explicar que neste cenário

há transformações pertinentes às nomenclaturas no universo televisivo: os antes chamados

telespectadores, passam a ser chamados de interatores. 

No site  da ESPN Brasil,  as  ferramentas  que estimulam a interação são bastante

exploradas. O programa Bate-Bola, por exemplo, convida o interator a participar por meio

de e-mails e comentários. Nas matérias da internet e nos programas da TV, os convites

“queremos o seu palpite” e “envie o seu comentário” são recorrentes e dão ao telespectador

o lugar de um participante do programa.

Por  meio  de  hashtags7,  como  “#bateboladesfalcado”,  o  internauta  escreve  seu

comentário no Twitter, com a palavra chave do dia, que representa o principal assunto do

momento. Os comentários feitos nas redes sociais com a hashtag aparecem ao vivo durante

o programa Bate Bola, na parte superior da tela. Além disso, os apresentadores do programa

respondem às perguntas dos internautas e interagem com os comentários.

Tal convite de participação do interator na produção da notícia  demonstra  que o

jornalismo da emissora está baseado, também, na interação. Entre as diversas formas de

interação entre a emissora e o espectador estão as redes sociais (RSIs) Facebook, Twitter,

Instagram e Google +, as quais possuem links de direcionamento no site. As RSIs, os Apps

e  os  blogs  dos  canais  ESPN,  ESPN  Brasil  e  o  ESPN+,  da  Rádio  ESPN  e  do  site

ESPN.com.br são centralizados na marca Mundo Espn. 

 Nas RSIs  os  espectadores  podem se  informar  sobre  a  grade  de  programação  e

notícias do mundo dos esportes. Por meio delas e do próprio site, na opção “comentários”,

também  é  possível  interagir,  comentar,  sugerir,  elogiar  ou  criticar  a  programação  e  o

conteúdo veiculado na web. Com isso, o internauta mais uma vez pode agir como interator

e interferir  no fluxo de informações intenso que acontece nas RSIs, conforme destacam

Santaella e Lemos (2010).

Nas RSIs 3.0, a dinâmica de renovação de conteúdo passa a ser contínua e
coletiva. É a era dos streams (fluxos), das correntezas vivas de informação
que  entrelaçam  textos  e  links,  recomendações,  perguntas,  declarações,
ideias, posições e, por que não, também irrelevâncias. Independentemente
do tipo de informação que esteja sendo vinculada, o fluxo de informação é
algo  vivo,  estando  permanentemente  em movimento  (SANTAELLA  E
LEMOS, 2010, p. 62).

7 As  Hashtags, nas  redes  sociais e aplicativos  (principalmente  no  Twitter), são palavras  ou  frases,  usadas  após
uma cerquilha (símbolo #), para identificar mensagens relacionadas a um tópico específico, à uma informação ou à uma
discussão. São hiperlinks dentro da internet.
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A possibilidade de interação por meio das redes sociais na internet configura uma

nova relação entre emissora e telespectador, uma vez que este usuário agora experimenta a

possibilidade de postar, comentar, compartilhar ao mesmo tempo em várias plataformas que

se interligam nos links criados. 

Além das RSIs, no site o interator tem acesso a diversos aplicativos (Apps) para

dispositivos  móveis  que  podem  ser  baixados  gratuitamente  utilizando  a  ferramenta  do

Google PlayStore ou App Store. Os Apps permitem acesso rápido e dinâmico ao conteúdo

da TV e da web direto de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Tais aplicativos

fazem uma conexão entre diversas redes, seja no computador ou pela mobilidade propiciada

pela nova tecnologia dos aparelhos de telefonia e tablets. Lemos e Santaella (2010, p.61)

apontam a importância dos dispositivos móveis para o estímulo da interação. “É inegável

que as RSIs 3.0 reconfiguram fundamentalmente  a estrutura de interação das interfaces

midiáticas, adaptando-se em função e a partir da mobilidade”. 

A emissora oferece aplicativos específicos para o público de alguns esportes, como

o App ESPN FC, no qual o interator pode se informar a respeito da cobertura dos principais

campeonatos nacionais e internacionais de futebol, ou o ESPN F1 para os fãs da Fórmula 1

acompanharem o que acontece na temporada, informações de todos os GPS, classificação

dos pilotos, notícias, Twitter dos pilotos, fotos e as corridas volta-a-volta, em tempo real. 

Além de  aplicativos  direcionados  para  fãs  de  esportes  específicos,  outros  Apps

complementam o conteúdo oferecido pelos canais, rádio e site da ESPN. O ESPN Sync, por

exemplo, oferece ao usuário estatísticas, informações extras dos jogadores e curiosidades

sobre  o  mundo  dos  esportes  e  o  ESPN  Start  -  Sports  Center  possui  funcionalidades

interativas, entre as quais a que o usuário pode personalizar a tela de entrada do celular para

receber todas as ultimas noticias do esporte, se conectar ao Facebook, Twitter, fazer buscas

e acessar ao Youtube direto na tela de entrada
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Figura 5: Aplicativos da ESPN. Disponível em: http://espn.uol.com.br/aplicativos. Acesso em: 07/10/14.

Além disso, com o objetivo de aumentar o número de opções de entretenimento na

web,  a  ESPN  Brasil  oferece  o  serviço  de video  on  demand,  por  meio  da  página

WatchESPN. O conteúdo disponível nesta seção do site é exclusivo para assinantes de TV

por assinatura.

O  video  on  demand é  um  serviço  interativo  no  qual  vídeos  digitalizados  são

oferecidos  ao  espectador  por  meio  de  um  menu,  o  qual  relaciona  títulos,  gêneros,

intérpretes, diretores, sinopses, etc. O consumidor escolhe o que quer ver e os bits lhe são

transmitidos  imediatamente.  O  internauta  pode  criar  uma  ordem  e  selecionar  seus

programas favoritos e, após salvar sua programação, ele pode assistir à própria seleção de

vídeos.  Este  tipo  de  ferramenta  caracteriza,  conforme  explica  Arlindo  Machado  (2011,

p.88), a TV on demand, “onde se pode ver o que se quer, em qualquer horário, a partir de

um menu de possibilidades, pagando especificamente por aquele conteúdo acessado”. 

O estilo de televisão predominante no Brasil é apontado por Machado (2011) como

appointment  TV.  De acordo com o autor,  a  televisão  nacional  é  baseada  em grades  de

programação, com programas distribuídos em horários distintos segundo o suposto público

alvo. Devido às transformações tecnológicas e na rotina dos telespectadores, esse modelo

de TV está sendo, gradualmente, substituído pela TV on demand, a qual oferece liberdade

de horários para assistir à uma programação, interação e conteúdo personalizado. 
Barros (2013) argumenta que a disponibilização de conteúdos de grande audiência

completos, ainda que fragmentados, é uma das melhores maneiras atuais de interagir com o

consumidor, seja através da televisão ou da internet. 

A lógica da produção da televisão ainda não consegue acompanhar a da
web  devido  às  limitações  tecnológicas  e  incapacidade  do  mercado  de
explorar  todas  as  potencialidades  da TV digital.  A televisão apesar  de
ganhar  na  qualidade  da  imagem  digital,  ainda  segue  dentro  de  uma
narrativa de fluxo com pouca interatividade, diferente da web que é capaz
de  armazenar  informações  unindo  uma  rede  de  computadores  a  um
sistema de base de dados (BARROS, 2013, p. 15).

A convergência e a interação entre televisão e internet são pontos fundamentais para

as  emissoras  que  buscam  destacar-se  no  atual  mercado  televisivo.  A  possibilidade  de

repercussão e reverberação do conteúdo noticiado aumenta consideravelmente nas mídias

sociais. Conforme destaca Gian Oddi, editor-chefe de mídias digitais da ESPN Brasil, “o

torcedor está sempre disposto a discutir, compartilhar ou muitas vezes contestar o conteúdo
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relacionado ao time ou ao ídolo dele.  Dessa maneira,  quanto mais  opções de acessos e

compartilhamento você oferece, maior a chance de reverberação desse conteúdo”. 

Nesse  contexto  convergente  entre  televisão  e  internet,  as  emissoras  televisivas

devem considerar a presença simultânea do telespectador em frente à tela da TV e na web.

Portanto, a utilização de estratégias e dispositivos que estimular a interação, como hashtags

e  convites  para  que  o  espectador  acesse  o  site  e  demais  redes  sociais  da  emissora,  é

fundamental para que as empresas se conectem com o público que consome seu conteúdo.

Considerações Finais

A presente pesquisa se propôs contribuir para o estudo da convergência midiática a

partir da investigação  a respeito da fase em que se encontra o jornalismo audiovisual no

ciberespaço. Com a análise do site espn.com.br buscou-se averiguar se as notícias online

são  apresentadas  ainda  de  forma  experimental  ou  se  o  webjornalismo  audiovisual  já

delineou sua narrativa própria. 

Desta maneira,  com o monitoramento  do site da emissora ESPN Brasil,  pôde-se

perceber  que o conteúdo jornalístico audiovisual  transmitido  pela  TV e pela  web ainda

possuem muito em comum. A emissora ESPN Brasil encontra-se em um processo de busca

de uma linguagem própria e, por este motivo, ainda repete muito as práticas e técnicas da

televisão. Portanto, ainda não é possível caracterizar uma narrativa audiovisual particular do

ciberespaço.

Entretanto, a ESPN Brasil utiliza estratégias para, cada vez mais, se distanciar desta

repetição  do  formato  da  televisão.  Desta  maneira,  foi  possível  perceber  que  o  site

espn.com.br já se encontra na terceira fase do webjornalismo, uma vez que seu conteúdo é

apresentado em diferentes suportes de linguagens, como texto, foto, hipertexto, infográfico,

infográfico animado, áudio e vídeo.  Ou seja, o site utiliza das potencialidades técnicas na

internet para explorar a multimidialidade no espaço navegável.

Deste modo, observo que o webjornalismo audiovisual ainda esteja caminhando em

direção à uma narrativa própria. É provável que esta linguagem se configure apenas quando

as características do novo meio se estabelecerem. Entretanto, estamos vivendo na era da

mobilidade,  da  modernidade  líquida,  segundo  Zygmunt  Bauman,  e  com a  rapidez  dos

avanços  tecnológicos  é  possível  que essas  características  nunca  se  estabilizem e,  como

consequência, a linguagem do webjornalismo se constitua líquida, volátil.
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