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Introdução
 Muito tem se falado que a internet está mudando a forma de se fazer jornalismo. Com o avanço da internet, o Jornalismo tem se 

reciclado. Porém, não é certo que os velhos meios (impresso, rádio e TV) desaparecerão, contudo eles têm que se adaptar às novas mídias 
para que isso não aconteça. O jornalismo esportivo no Brasil sempre teve como destaque principal o futebol. No entanto os outros esportes 
ficam um pouco de lado, e dentro destes, está o automobilismo. Apesar de o automobilismo ser destaque perante a Fórmula 1, a grande 
deficiência da cobertura deste esporte se dá por conta da falta de informação sobre outras categorias, o que faz com que as mesma fiquem 
desfocadas e não se insiram no conhecimento dos espectadores.

Objetivos
 Discutir sobre a inserção dos blogs no jornalismo; produzir um blog a fim de inserir o máximo de informações sobre automobilismo em 

geral e contribuir para o debate sobre Jornalismo Digital.

Material e Métodos
 A metodologia do projeto consiste inicialmente da fundamentação teórica, discutir o que é o jornalismo digital, compreender qual o nível

que as novas mídias irão atingir e como as antigas mídias podem se adaptar às novas.

 A segunda parte do projeto será a produção de um blog, logo, o estudo do mesmo. O blog terá como assunto principal as demais 
categorias do automobilismo, das quais serão feitas análises e coberturas, a fim de mostrar ao leitor como elas são e principalmente, atingir o 
que falta nos meios de comunicação em relação à cobertura esportiva: sair do clichê da Fórmula 1.

Resultados e Discussão
 Uma das vantagens da internet é o fato de ser um meio totalmente independente.  Através dela, não somente por blog, mas também 

por outros meios; como sites que disponibilizam vídeos para assistir ou fazer download que possibilitam que usuários tenham uma maior 
liberdade para conhecer o automobilismo além do que é mostrado nos meios convencionais.

 A carência da cobertura automobilística está voltada, em especial à falta de informação e na maior parte das vezes à ausência de 
conhecimento especializado do jornalista. O jornalismo esportivo, quando trata do esporte em questão volta-se quase que totalmente à 
Fórmula 1. Mas é necessário, para o bem do jornalismo esportivo que as outras categorias também sejam conhecidas, pois estas demais 
categorias, por sua vez, influenciam no mundo do automobilismo e em muitos casos até na própria Fórmula 1.

Conclusão
 Certamente a cobertura jornalística acerca do automobilismo sempre será, em sua maior parte, voltada para a Fórmula 1. Porém, é 

necessário que os espectadores também saibam que existem outras categorias a serem exploradas, e que não são, muitas vezes por falta de 
cobertura apropriada. 

 A internet, em especial os blogs, como meio independente pode divulgar isto sem depender de algum interesse, seja financeiro ou 
editoria dos meios de comunicação.
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