
E-mail para contato: miltonfaccin@yahoo.com.br IES: UNESA

Autor(es) Milton Julio Faccin; Marcelo Vinícius Masseno Viana

Palavra(s) Chave(s): Visibilidade social. Megaevento. Movimento social. Redes sociais. Copa do Mundo.

Título: A INTERVENÇÃO DO JORNALISMO NA PROJEÇÃO DA IMAGEM DAS CIDADES SEDES DE UM MEGAEVENTO: 
APONTAMENTOS SOBRE A COBERTURA DO SITE G1 E MÍDIA NINJA DA COPA DO MUNDO 2014 NO RIO DE JANEIRO

Curso: Jornalismo

Comunicação e Artes

RESUMO

O advento dos núcleos urbanos e o desenvolvimento do sistema de transportes nas sociedades modernas, aliados às potencialidades tecnológicas 
de transmissão de informação e de comunicação favoreceram o aumento dos eventos em escala mundial. Se na antiguidade eles se reduziam a 
encontros locais, hoje eles são multifacetados podendo ser acompanhado, inclusive, de forma simultânea em diferentes países. Assim, os grandes 
eventos têm se tornado um dos principais focos de interesse das municipalidades, pois possibilitam que as cidades se projetem mundialmente. 
Capitalizar uma imagem favorável é uma das principais metas dos organizadores, que dependem da mídia para a cidade sede ter melhor 
visibilidade no espaço público. Fatores como mobilizações sociais podem provocar fissuras na imagem desses locais e tem mudado suas 
estratégias com o advento das redes sociais. Isso porque elas alastraram o leque de possibilidades no sentido de organização, natureza, 
mobilização humana, divulgação e visibilidade social dos eventos. Dentre as suas diferentes contribuições está a sua potencialidade de criar 
vínculos, não apenas entre seus participantes, mas com os locais onde ocorrem. O sucesso de um evento depende da construção de um clima 
favorável, pois ele necessita a adesão de um grande número de pessoas para atingir os seus propósitos. A sua ocorrência é apenas o ápice do 
processo de preparação que inicia com muito tempo de antecedência. Para isso, a mídia torna-se aliada fundamental dos organizadores. No caso 
do jornalismo, se eles não conseguirem conquistar parceria, o evento fica vulnerável à forma que os diferentes veículos mobilizam seus discursos. 
No caso do Brasil, a preparação da Copa das Confederações de Futebol, em 2014, foi antecedida por protestos pelas ruas, com repercussão 
mundial. A principal bandeira de ordem dos manifestantes foi: “não vai ter copa”. Esse cenário criou um clima de instabilidade para o evento, 
rompendo, de certa forma, com a euforia que faz esquecer os problemas durante a realização de qualquer grande evento. Os movimentos sociais 
que lutavam pelas modificações na estrutura sócio-política brasileira viram naquele momento a oportunidade de dar visibilidade a seus ideais. 
Para isso, fizeram uso da vitrine proporcionada pelo evento Copa para colocarem em evidência suas reivindicações. A grande mídia passou a 
cobrir jornalisticamente todos os episódios das manifestações públicas, que acabou sendo relacionado com o evento Copa. O presente trabalho é 
resultado de uma pesquisa realizada em 2015 e que levantou dados da cobertura jornalística nesse período. Buscou-se analisar o funcionamento 
discursivo de dois veículos digitais: o portal G1 de propriedade do Grupo Globo, e o site colaborativo Mídia Ninja, criado em 2013, como parte de 
um movimento chamado Midiativismo (uma rede de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimento, agindo e 
comunicando). Respectivamente, eles representam de um lado aqueles veículos empresariais dos grandes grupos de comunicação e de outro 
aqueles que pertencem a grupos independentes. De modo geral, nota-se que as manifestações de 2014, contra o fato de o Brasil ser sede da Copa 
do Mundo da FIFA foi o ponto central do agendamento da mídia, independente da inclinação ideológica dos veículos, embora com estratégias 
discursivas completamente diferentes. No site Midia Ninja, essa postura reverberou de modo mais explícito antes, durante e depois da Copa. As 
operações de nomeação do que estava ocorrendo na cidade demonstra a inclinação para um discurso bélico. Pelo contrário, o site G1 agendou os 
transtornos causados pelas manifestações de modo mais contundente, pautando diversos relatos sobre os problemas contra o patrimônio 
público e privado decorrentes da ação dos manifestantes nas ruas. Pela forma de nomeação dos atuantes, nota-se um forte apelo para classifica-
los como um grupo de pessoas que atentam contra a ordem pública.
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