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RESUMO 

 

O Brasil é conhecido como o país do futebol e agora, mais do que nunca, essa máxima 

ganha força, pois nos próximos anos o país vai receber dois megaeventos esportivos. A 

Copa do Mundo de 2014 já é noticia na mídia, mesmo faltando dois anos para a 

competição. Com isso, esse artigo teve como objetivo um estudo de caso de duas matérias 

do site Globoesporte.com a fim de observar  como os media transformam um megaevento 

esportivo em acontecimento jornalístico, e também  midiático, através dos seus 

enquadramentos, pautas e noticias.  
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1 - Introdução  

 

No dia 24 de junho de 1950, o Brasil recebia pela primeira vez uma Copa do Mundo 

de futebol e, na ocasião, goleou a seleção mexicana por 4 a 0. Na final, no dia 16 de julho, 

Brasil e Uruguai protagonizaram o famoso episódio “maracanaço”, quando todo o estádio 

ficou calado ao ver a seleção brasileira perder para os hermanos. Apesar de ter ocorrido em 

território nacional, pouco se sabe referente àquela Copa que não sejam essas afirmações. 

Muitos nem sabem quem era o artilheiro brasileiro naquele ano. A mídia tinha poucos 

recursos, eram tempos de transmissões pelo rádio e a TV começava a dar seus primeiros 

passos. Sociedade de massa, engendrada em processos lineares de informação. 

Hoje, 62 anos depois, o Brasil se prepara para receber novamente um megaevento 

esportivo. Em um novo contexto, caracterizado pela midiatização, os meios de 

comunicação tradicionais – e agora os computadores pessoais, a Internet e os meios móveis 

- tornaram as informações cada vez mais acessíveis a um número indefinido de pessoas. 

Diferente de 1950, hoje é possível conhecer os jogadores de todas as seleções, assim como 
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os mais detalhados dados e estatísticas sobre os mesmos. É possível saber, através de todos 

os meios de comunicação, principalmente pela Internet, sobre a vida pessoal dos atletas e 

até dirigentes, tornando as transmissões esportivas um verdadeiro espetáculo.  

Mas poderíamos proferir que os fatos se tornam acontecimentos públicos apenas 

quando recebem a forma de narrativas jornalísticas e caráter de visibilidade quando 

noticiados pelos meios de comunicação? O que faz com que um acontecimento vire noticia?  

 Este artigo pretende observar como os media transformam um mega evento 

esportivo em acontecimento jornalístico. Através da análise de duas reportagens do site 

Globoesporte.com no que antecede a Copa do Mundo de 2014, será observado de que 

maneiras a mídia forma um mega acontecimento esportivo dentro de uma sociedade 

midiatizada. 

2 - O MEGA EVENTO ESPORTIVO 
 

Os mega eventos esportivos estão continuamente agendados na pauta da mídia 

brasileira. Mas não é à toa, pois nos próximos dez anos o Brasil irá sediar dois eventos de 

grande porte: A Copa do Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016), sendo o primeiro 

foco desse estudo. Por se tratar de um evento com abrangência global, com grande destaque 

em termos de mídia, nível de envolvimento financeiro do setor público e efeitos políticos, 

há que se considerar aspectos relacionados não só ao mega evento em si, mas também, e 

talvez principalmente, a perspectiva dos seus possíveis impactos e legados (Gurgel, 2009) 

 No entanto, não se pode dizer que o país é totalmente novato na produção deste tipo 

de evento. A primeira experiência brasileira, embora não reconhecida como de grande 

porte, adveio em 1922. Com base no livro “Legados de Mega eventos” sabe-se que os 

“Jogos Olímpicos Latino-Americanos” (Jogos Regionais promovidos pelo Comitê 

Olímpico Internacional até a década de 1920), realizados no Rio de Janeiro em 1922, em 

comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, reuniu a expressiva audiência de 

160 mil pessoas – a cidade tinha à época cerca de um milhão de habitantes – e participação 

de 1200 atletas de seis países, jamais foi cogitado como mega evento. (DACOSTA & 

MIRAGAYA, 2008) 

 Em 1950, foi a vez do maior evento de futebol do mundo invadir os campos 

brasileiros. Embora derrotado pelo Uruguai, o país marcou história na Copa do Mundo.  

Já no início de década de 1990, os megaeventos esportivos no Brasil tiveram grande 

impulso, ainda vigente nos dias atuais, com o surto da Fórmula 1 de Automobilismo. 
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Há cinco anos, este megaevento já era o maior da cidade de São Paulo, ocupando 100% da 

rede hoteleira na semana de realização, quando chegam à cidade 120 mil turistas. “O legado 

de mídia da Fórmula 1 na edição brasileira tem tido destaque pela penetração internacional 

em TV até agora sem competidores na área esportiva” (DACOSTA & MIRAGAYA, 2008, 

p. 35). Em 2007, finalmente, a realização dos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro que 

contou com 34 esportes distribuídos em 44 modalidades, perfazendo 29 locais de 

competição, 20 locais de treinamento e 17 locais de apoio.  

Com as preparações para a Copa em 2014, o próximo mega evento de futebol no 

Brasil, observa-se a demanda de investimento que uma nação precisa para ser um país-sede. 

Embora muitas vezes seja contraditório no consenso geral, um mega evento deixa seus 

legados para o país e para o próprio megaevento. Segundo Rubio (2008, p. 14) “devido a 

complexidade dos megaeventos esportivos e das diferentes estruturas, tamanho e 

desenvolvimento das cidades/países que já sediaram esses eventos, é altamente arriscado 

prever o legado social de qualquer megaevento esportivo brasileiro”. Na mesma 

perspectiva, diferentes eventos (Jogos Pan-Americanos, Olímpicos, Copa do Mundo) criam 

diferentes legados mesmo quando realizados na mesma cidade, assim como um mesmo 

evento deixa diferentes legados em cada nova edição.  

Contudo, pode-se arriscar baseada em estudos sobre legados de megaeventos, que 

eles perpassam por diferentes áreas. Os legados podem advir de cinco diferentes pontos: do 

evento em si, a partir das construções esportivas (estádios, arenas) e de infraestrutura da 

cidade, na ocupação de novos empregos e em novas oportunidades de trabalho 

especializado; nos legados da candidatura do evento, no aprendizado do processo de 

candidatura como, projetos, o processo em si e a organização prévia do evento; nos legados 

da imagem do Brasil, através da projeção da imagem dentro e fora do país, na projeção de 

oportunidades econômicas e de serviços que a sede poderá oferecer e do nacionalismo e 

confiança cívica; nos legados de governança a partir de um planejamento participativo, da 

cooperação de diferentes órgãos administrativos e da - parceria público- privada; e, por fim, 

nos legados de conhecimento, que se dá através do treinamento e capacitação do pessoal 

envolvido na gestão do megaevento, desde gerente até voluntários, na  transferência de 

conhecimento adquirido na gestão do evento (antes, durante e após) para futuros eventos 

similares e transmissão de informações e conhecimentos das instituições organizadoras do 

evento como, banco de dados, relatórios e outros, que poderão dar origem à produção de 

pesquisas científicas (RUBIO, 2009, p. 49).  
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Outra herança importante de um megaevento, exposta por Rubio é o legado heróico 

do papel social do atleta. A autora contextualiza a condição de figura espetacular pelos 

diferentes meios de comunicação de massa ao longo do século XX. Para ela, os atletas, 

protagonistas da competição esportiva, viveram uma profunda transformação em seus 

papéis sociais ao longo das últimas décadas: “cidadãos anônimos, dotados de um nível de 

habilidade motora privilegiado, tornaram-se figuras míticas, semi-deuses ou heróis, 

bastando para isso uma performance surpreendente como a quebra de um recorde ou a 

conquista de uma medalha.” (217, livro legados)  

o esporte se apresenta para a sociedade contemporânea como um 

fenômeno de grande abrangência social tanto do ponto de vista do 

espetáculo como também como atividade profissional e comercial. 

Manifestação capaz de provocar grande emoção e comoção, o esporte se 

diferencia de outros espetáculos por levar protagonistas e espectadores a se 

posicionarem. ( RUBIO, 2008, p. 217)  
 

Para Ardoino e Brohm (1995) o esporte afeta e divide opiniões porque provoca a 

polarização emocional e ideológica. Diante de tantos sentimentos referentes a um mesmo 

objeto, é difícil permanecer neutro ou indifirente.  

O esporte enquanto prática milenar ritualizou-se vindo se somar ao mundo de 

símbolos e arquétipos do inconsciente coletivo, tendo no atleta o protagonista e um ser 

quase divino para o público que assiste ao espetáculo. Temos então a configuração de uma 

forma de mito. Segundo Rubio “os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno e a Copa de 

Mundo de Futebol, eventos intercalados que monopolizam a atenção de milhões de 

espectadores ao redor do planeta, remetem algumas pessoas desconhecidas à condição de 

figuras públicas mundiais, dependendo, para isso, de um bom desempenho ou a quebra de 

um recorde” (RÚBIO, 2008, p. 221).  

Hillman (1993) propõe que não se deve procurar mais os deuses no Olimpo, nem 

nos antigos cultos, templos ou estátuas do passado, mas em nossos eventos cotidianos, em 

nossas desordens particulares e também nas públicas.  

Essas situações são experimentadas e comprovadas nos grandes eventos atléticos 

quando o esporte então, ganha amplo espaço na sociedade e invade a vida de 

todos aqueles que estão atentos aos fatos, mesmo que não acompanhem os 

eventos esportivos, seja na forma das mais variadas espécies de merchandising ou 

alterando os horários de trabalho cedendo ao esporte e ao atleta um espaço nobre 

do seu dia-a-dia. (RUBIO, 2009 , p.13) 

 

 Nessa perspectiva, nota-se também o crescimento significativo que o setor esporte 

teve no Brasil nos últimos anos, em comparação com outros setores. De 1995 a 2005 o PIB 

brasileiro cresceu, em média, 3,2% ao ano, enquanto o PIB do esporte nacional cresceu em 
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media 10,86% ao ano.  Mesmo assim, o país ainda tem um PIB esportivo modesto em 

comparação relativa com países europeus e até com outra potência emergente, a China. Em 

1999, o PIB do esporte brasileiro era de 10,3 bilhões de dólares e o da China de 16,5 

bilhões de dólares, um terço maior. (ATLAS DO ESPORTE BRASIL, 2005).  

  Assim, o esporte coloca-se como item fundamental na agenda dos grandes interesses 

nacionais. O enraizamento do esporte no mundo do entretenimento midiático, a 

espetacularização e o consumo no mundo desportivo e a atuação dos meios de 

comunicação, fazem dos megaeventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014, um 

acontecimento jornalístico além das suas fronteiras naturais. Acontecimento que, devido a 

sua grande importância na esfera social, se torna um mega acontecimento midiático.  

 

3 - O ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO 
 

Há uma tendência, em geral, de refletir sobre a natureza dos acontecimentos 

públicos sob a ótica de sua relação com a mídia. Embora se saiba que o papel da mídia é um 

dos elementos importantes dos acontecimentos, entende-se que não é o único. A recepção 

dos acontecimentos no âmbito social, as operações e práticas de discussão e debates que 

engendra e seus desdobramentos em ações e reações na esfera pública, são parte intrínseca 

do fenômeno acontecimental.  

Como afirma Queré (2005, p.61) um acontecimento é um fato ocorrido no mundo e 

que possui poder de revelação, ou seja, de ser compreendido e de fazer compreender. O 

autor também aponta um modo para compreender o acontecimento: a passibilidade de quem 

o sofre. Passibilidade, nesse contexto, significa o sujeito ou toda uma comunidade sentir-se 

confrontada por um acontecimento. Confrontação que ganha força de aprovação, travessia, 

pondo a identidade em causa, seja de um sujeito ou de uma comunidade.  

Nesse sentido, Queré (2005) vem interpretar o acontecimento a partir da dialética da 

experiência. O “acontecimento a”, conforme contextualiza o autor, tem relação com os 

efeitos do acontecimento em uma pluralidade de seres e também com a capacidade de o 

acontecimento produzir mudança, transformação, no substrato material ou imaterial.  

Queré (2005) afirma que o “acontecimento continua, de facto, a ocorrer e a 

singularizar-se enquanto produzir efeitos sobre aqueles que afecta. Não efeitos causais, mas 

efeitos na ordem do sentido” (p.13). O acontecimento, não obstante, se transforma pelo 

modo a permitir que o homem se aproprie dele.  
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Contudo, é necessário distinguir fato de acontecimento, pois são fenômenos 

distintos. Para Louis Queré, o acontecimento, diferente do fato que pode carregar sentido ou 

valor para alguém, é o próprio sentido: o acontecimento é ele próprio criador de realidade. 

O acontecimento instaura o novo, sendo descontínuo constitui-se como abertura de novas 

possibilidades interpretativas. (QUERÉ, 2005).  

O autor faz uma abordagem interessante sobre o fato e o acontecimento em sua 

perspectiva espaço-temporal, conforme elucida Aguiar e Baroni (2009) Enquanto o fato 

situa-se, enclausurado, em um determinado tempo-espaço, o acontecimento transborda em 

abos os sentidos, espaço e tempo: “espacialmente porque o acontecimento estende-se a 

lugares muito distantes ao ocorrido e, temporalmente, porque o acontecimento expande-se 

na reconstituição do passado e futuro”. (AGUIAR E BARONI, 2009, p.5) 

No que diz respeito ao jornalismo, Morin (1972c:179) explica que todo fato social é 

um acontecimento em potencial para  a mídia e toda a noticia é um acontecimento em 

potencial para a sociedade. A mídia lança mão de acontecimentos sociais como a matéria 

prima, e, ao mesmo tempo, constrói e transmite um produto que pode chegar a se tornar um 

acontecimento social.  

Alsina (2009) completa quando diz que o sistema auto-organizador impõe seu 

determinismo sobre o acontecimento do ecossistema na construção da noticia. A noticia é 

produto da mediação da instituição comunicativa. Ou seja, a mídia vai enquadrar os 

acontecimentos e assim ela expressará a valorização do fato.  

O autor ainda aponta alguns fatores importantes para a compreensão do 

acontecimento jornalístico. Para ele o acontecimento jornalístico é toda a variação 

comunicada do ecossistema, através da qual seus sujeitos podem se sentir implicados. 

Alsina (2009), a partir dessa definição, estabelece os seguintes elementos como sendo 

essenciais para o acontecimento: a variação do ecossistema, a comunicabilidade do fato e a 

implicação dos sujeitos. O primeiro traz o ecossistema, ou melhor , suas normas, como 

fundamental para definir um fato como acontecimento. Ou seja, um fato que é comum em 

determinada comunidade pode vir a ser um acontecimento em outra sociedade. Nesses 

casos, o ecossistema é o ponto de referência.  

Outra questão referente a variação, envolve o tempo. Um acontecimento que dure 

excessivamente no tempo perderá sua categoria de acontecimento. O acontecimento tem 

uma data de validade, porque a variação, com o passar do tempo, transforma-se no que é 

normal. A espetaculosidade, outra característica da variação, é de extrema importância 
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nesse estudo. Conforme Alsina, “um acontecimento é algo extraordinário, ou seja, é um fato 

que vai além do ordinário. Uma variação pressupõe uma ruptura da normalidade, e 

enquanto maior for essa ruptura, mais espetacular será o acontecimento”. (ALSINA, 2009, 

p. 141)  

A imprevisão também é um elemento fundamental, pois a variação do ecossistema 

pode ser prevista ou imprevista. Se a variação é prevista, como na Copa do Mundo de 2014, 

ela deverá ter outras características para que possa ser considerada um acontecimento, como 

a espetaculosidade. O autor frisa também que, em qualquer variação, por muito prevista que 

ela for sempre existe um certo grau de imprevisão. No caso da Copa, ninguém sabe qual 

seleção será a campeã.  

Quanto a comunicabilidade dos fatos, Alsina (2009) afirma que o acontecimento 

precisa ser percebido, mas quando se trata de acontecimento jornalístico , sua 

comunicabilidade é condição necessária, principalmente, se entender-se o acontecimento 

jornalístico como fato social:  

o acontecimento deve ser algo comunicável, independentemente de se depois ele 

se comunica ou não como uma noticia. Para o sistema da mídia, o acontecimento 

deve ser simplesmente algo comunicável porque senão não pode ser considerado 

como um acontecimento para a construção da noticia. (ALSINA, 2009, p. 143)  

 

 Questões que envolvem a criação do acontecimento-noticia pela mídia ajudam no 

entendimento do papel midiático na construção dos acontecimentos jornalísticos. A mídia 

confere-lhes publicidade, construindo assim, por definição, o acontecimento-notícia. A luz 

disso, o acontecimento noticia “é a condição de existência da mídia, e , portanto, se não 

existem acontecimentos passíveis de serem transformados em notícias, surgirão outros 

acontecimentos que se tornarão noticia por causa da falta de acontecimentos.” (Alsina, 

2009, p. 145)  

 Dentro desse tema da comunicabilidade, também deveríamos incluir a 

espetaculosidade. Embora tenha sido falado sobre espetaculosidade quando foi abordada a 

variação no ecossistema, é preciso referenciá-la novamente. Quando a espetaculosidade não 

está no fato em si, mas na publicidade que o tal fato atinge. A forma espetacular de 

comunicação, do acontecimento–noticia, parece ser consubstancial com o sistema da mídia. 

O importante é aquilo que afeta nossa vida do dia-a-dia e não somente de uma forma 

pontual e falsa, mas que terá consequências ao longo do tempo.  É claro que a importância 

dada ao momento em que cada um vive um acontecimento, vai depender da implicação de 
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cada sujeito, ponto este que Alsina (2009) traz como terceiro ponto para o entendimento e 

conceituação do acontecimento jornalístico. 

 De fato, já se pode perceber de antemão que a Copa do Mundo de 2014 será de 

extrema importância para a sociedade brasileira, não só no que diz respeito ao esporte, mas 

no conjunto de legados já citados anteriormente. Na esfera esportiva com relação a mídia, 

como ressalta Umberto Eco (1984, p. 220-226), pode-se perceber os vários níveis existentes 

de apropriação da atividade esportiva: o esporte em si, "jogado em primeira pessoa", 

diferente de um esporte "elevado ao quadrado", que é o espetáculo esportivo. O esporte 

tornado espetáculo engendra um esporte "elevado ao cubo", que é o discurso sobre o 

esporte assistido, o discurso da imprensa esportiva. Eco ainda fala de um esporte elevado "à 

enésima potência", que é o discurso sobre a imprensa esportiva, como no caso dos 

"comentaristas" das páginas esportivas dos jornais. Mediações sucessivas, interpretações 

sobrepostas, metadiscursos: a mídia se apropria dos eventos e media o acesso ao 

acontecido.  

A Copa do Mundo é um fato social de enorme importância na cultura brasileira 

contemporânea, e cujo acesso está estreitamente vinculado a seu caráter mediatizado. Esse 

megaevento esportivo, atrelado ao ecossistema e suas normas, vigente em uma sociedade 

midiatizada, já consumado como fato social extremamente relevante, torna-se um 

megaacontecimento midiático.  

 

4 – MEGA ACONTECIMENTO MIDIÁTICO 

 

Maurice Mouilland (1997) entende que, apesar de explodirem na superfície da 

mídia, os acontecimentos são na verdade o final de uma longa cadeia de transformações que 

entregam um real já domesticado. Na mídia, o acontecimento ganha a forma da informação: 

é um fragmento extraído de uma totalidade que não pode ser compreendida. Trata-se do 

acontecimento midiático, um enquadramento, que emoldura um fragmento da experiência, 

separando-a de seu contexto e, com isso, permitindo sua conservação e seu transporte: “Os 

acontecimentos explodem na superfície da mídia sobre o qual se inscrevem como sobre 

uma membrana sensível. Mas põem em ressonância os sentidos que nela são inscritos”. 

(MOUILLAND, 2002, p.50) 

No entanto, o acontecimento midiático, como afirma Vaz e França (2011), é o 

resultado de um dos discursos que transforma o fato bruto em um acontecimento suscetível 

de ser percebido e entendido pelos receptores da informação.  
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Nessa mesma perspectiva, Charaudeau (2006) lembra que o sujeito nunca tem 

acesso ao acontecimento bruto, entrando sempre em contato com o acontecimento já 

filtrado pela mídia. É utilizado um roteiro dramatizante que faz uso de arquétipos e outras 

narrativas do imaginário popular a fim de provocar emoção, e que pode estar presente tanto 

no relato de uma tragédia natural como em uma partida de futebol.  

Mas dentro dessa cadeia de acontecimentos midiáticos pode-se classificar um 

conjunto possível deles. Segundo José Manuel dos Santos(2005), apoiado no referencial 

teórico da Teoria dos Sistemas e nas reflexões de Niklas Luhmann, existe os 

microacontecimentos, macroacontecimentos e mega-acontecimentos.  

Os megaacontecimentos, também são acontecimentos midiáticos, mas com uma 

“importância potencializada”. Este, “maior” que os macroacontecimentos, ultrapassa a 

simples ideia de “irritação” ou “excitação” do sistema (SANTOS, 2005, p.7) Embora essa 

conceituação esteja inserida dentro da categoria de acontecimentos inesperados, acredita-se 

que os megaacontecimentos midiáticos também se inserem nos acontecimentos 

programados, mas de outra maneira. Dayan e Katz (1995) falam das cerimônias e grandes 

eventos públicos como exemplares dos acontecimentos programados, pois “celebram a 

ordem e a restauração.”
3
 

Sobre a questão dos acontecimentos programados pela mídia e a sua amarração com 

a ideia de ficção, Umberto Eco (1984) cria tipologias para identificar alguns procedimentos 

e características das práticas jornalísticas que passam a estar envolvidas nas coberturas que 

envolvem um diálogo pensado entre cerimonialistas e profissionais de comunicação. Para o 

autor, com o avanço da TV na sociedade, uma alterando as práticas da outra, os eventos 

deixam de ser propriamente interpretados e passam também a ser encenados.  

Como pensar então em um megaacontecimento programado?  

Nesse estudo, especifico sobre a Copa do Mundo de 2014 como um acontecimento 

jornalístico, preferiu-se inferir sobre os megaacontecimentos diretamente ligados aos 

megaeventos esportivos. Mas não somente a isso, quando se fala de esporte e mídia, pensa-

se também na espetacularização. Há uma relação direta disso tudo com a sociedade do 

espetáculo, como conceituada por Debord (1997). Incumbe pontuar que é comum fazer uma 

ligação entre esporte e espetáculo, principalmente quando se fala de megaeventos 

esportivos. Entende-se que há muito tempo as práticas esportivas tornaram-se um dos 

                                                 
3
 Os autores citam no seu estudo exemplos de “grandes festividades” midiáticas, entre eles os funerais do presidente John 

F. Kennedy, o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles e os Jogos Olímpicos.  
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nichos de mercados mais lucrativas dentro da ascendente economia do entretenimento, e a 

espetacularização, como Debord deixa claro, representa um importante item desse 

procedimento: 

Toda vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

diretamente vivido se afastou numa representação. (...) O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens. 

(...) O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem 

(1997:13-25).  
 

O esporte como espetáculo gera um “show de imagens”, que é ingrediente perfeito 

para o entretenimento na sociedade contemporânea e na matéria bruta do jornalismo na 

formação de megaacontecimentos midiáticos. Conforme explica Gastaldo (2009) os jogos, 

jogadores, jogadas, façanhas e narrativas, arenas, torcedores, produtos, dirigentes, políticos, 

produtos e celebridades do (e no) esporte são alguns dos itens fundamentais dessa grande 

fonte geradora de imagens e imaginários que constroem um sistema de práticas e de sentido 

inseridos no ambiente capitalista do trabalho e da geração de interesses econômicos: 

“quando se fala em espetáculo esportivo fala-se, por conseqüência, de um sistema de 

imagens geradas pelo e para o esporte e, mais especificamente, das imagens geradas pelas 

dinâmicas ligadas ao espetáculo midiatizado relacionado aos esportes” (2009, p.13).  

Com o fenômeno da midiatização esportiva, os megaacontecimentos ganham 

múltiplas formas de divulgação. Lembrando que existe um interesse social pré-existente em 

torno da seleção brasileira e de sua participação na Copa do Mundo, além de toda 

"construção de interesse" por parte do discurso midiático. Com a Internet, a gama de 

informações sobre um único acontecimento é muito mais ampla. Sem dúvidas, a Internet 

revolucionou a forma de se fazer jornalismo. Nessa perspectiva, Gurgel(2009) lembra que, 

de alguma maneira a Internet foi agrupada também pelo jornalismo tradicional, já que os 

principais veículos de comunicação online pertencem a grandes conglomerados de mídia 

que integram suas plataformas de comunicação. Os próprios direitos de transmissão dos 

grandes eventos esportivos são vendidos em contratos “casados” envolvendo direitos para 

televisão aberta, por assinatura e internet. A Rede Globo, por exemplo, com as transmissões 

esportivas na TV Globo, canal aberto, e na Sportv, por assinatura, e no 

GloboEsporte.com, dentro do Portal G1, na internet (2009, p. 202).
4
  

 
                                                 
4
 Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte (ibidem, 721): “A internet passou a ser a base da comunicação global mediada por 

computadores, constituindo em uma rede livre de informação. Muitos sites esportivos passaram a ser desenvolvidos em todo o mundo no 

fim da década de 1990 e início do ano 2000 por editoras, empresas jornalísticas e entidades de esporte. Os sites possibilitaram o acesso a 
dados estatísticos, tabelas, informe de eventos e históricos, complementando o noticiário dos jornais e revistas especializados.  
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5 - Estudo de caso 
 

Os megaeventos esportivos já ganham ênfase na mídia. A Copa do Mundo 2014 

ganha força a cada reportagem ou notícia vinculada a ela em jornais, revistas, programas de 

TV e na Internet. Dentro da Web, mais especificamente no site Globoesporte.com , existe 

uma seção especifica destinada aos assuntos sobre o megaevento. Intitulada ‘Copa do 

Mundo 2014’ a seção traz, na sua maioria, noticias sobre as obras dos estádios, aeroportos e 

de mobilidade urbana, assim como noticias referentes a seleção brasileira de futebol, essas 

com menor frequência. Nesse artigo fez-se um estudo de caso, de forma comparativa, entre 

duas noticias com características diferentes. Ambas apresentam o megaevento esportivo 

como acontecimento jornalístico por diferentes vias de entendimento.  

A primeira matéria tem como título: Governo indica membro do COL e passa a ter 

participação direta na Copa. Com diversas arestas entre governo, FIFA e membros da 

Comissão da Copa, a notícia traz os novos contornos da organização do evento, através de 

uma relação mais aberta e direta. Faz-se entender que para o megaevento ser legitimado, as 

forças de organização e autoridade precisariam se unir. Essas duas questões apontam para o 

motivo da pauta, da produção e do motivo da publicação. Dessa forma, fica explicito que 

um evento desse porte tem grandes influências no âmbito social, em diversos setores da 

sociedade, assim como para o esporte, mais especificamente o futebol internacional e 

nacional e por isso deva ser noticiado como acontecimento jornalístico.  

Por esse trecho da matéria se pode perceber essas afirmações: 

Depois das divergências de opiniões e análises sobre a organização do evento, dar 

espaço ao governo foi a solução encontrada para que soluções surjam com mais 

rapidez, além de abrir mais um canal de diálogo com a Fifa, além do COL. 

Secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke admitiu em entrevista coletiva depois 

do encontro que a não inclusão do poder público no grupo desde o início foi um 

equivoco  (Globoesporte.com , 09/05/12) 

 

No trecho acima, observa-se o que os autores Molotch e Lester (1996) falam sobre o 

acontecimento programado. Eles dão exemplos de que são cerimônias e eventos públicos 

que “celebram a ordem e restauração”. Na visão desses autores, tais acontecimentos têm 

uma função integradora da comunidade local, nacional e internacional.   

Nessa perspectiva observa-se também, não só por essa matéria, mas pelo número 

expressivo de notícias que focam a questão dos atrasos das obras da Copa do Mundo 2014. 

Por essa razão, recorre-se a Mouillaud quando diz que ao relembrar a atuação do jornalista 

como interlocutor entre a sociedade e ela mesma, mediando o mundo, aponta para a 
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presença deste numa cadeia mais ampla de sentidos. “Os acontecimentos explodem na 

superfície da mídia sobre o qual se inscrevem como sobre uma membrana sensível. Mas 

põe ressonância os sentidos que nela são inscritos”. (Mouillaud, 2002, p. 50).   

Ainda nesse sentido, Mouillaud explica que os acontecimentos devem ser vistos 

como também pertencentes a processos de informação anteriores a eles, existentes na  

dinâmica espaço-temporal da sociedade, pois uma vez na mídia, já se tornam pertencentes a 

um ciclo ininterrupto de transformações: “ Os acontecimentos da mídia podem ser 

considerados como o terminal e a parte emergente de um processo de informação que 

começou bem antes no espaço e no tempo” (MOUILLAND, 2002, p.65).  

Sendo assim, o acontecimento é enquadrado jornalisticamente, por meio de uma 

seria de fragmentos, pequenas “cenas jornalísticas”, que apontam, no caso da mídia, para a 

não sujeição da mesma frente às formas e lógicas dos acontecimentos, que lhe seriam 

anteriores. (Berger e Tavares, 2010, p. 130):  

Tivemos uma cúpula aqui. Não partimos da estaca zero, mas abrimos uma nova 

etapa da organização. Ouvi o senhor ministro dizendo que temos que olhar para 

frente, não para trás. Por isso, convido os poderes executivo e legislativo a 

olharem o futuro de maneira solidária. Todos concordamos que entramos em uma 

nova etapa. O Brasil hoje é uma nação muito importante no aspecto social e 

econômico. Tem muitos poderes e responsabilidades. Juntos, podemos finalmente 

apresentar uma Copa de muito êxito. (Globoesporte.com,  09/05/12)  

 

 No trecho acima, um recorte da fala do presidente da FIFA Joseph Blatter, quando 

com um otimismo notável e com uma cautela necessária, aponta o Brasil como uma 

importante nação e fica implícito a importância da Copa do Mundo: 

Assim, Grossi considera que não é somente o simples acontecimento excepcional, o 

puro fato-ruptura que estará na mídia, mas um tipo particular de acontecimentos que é, 

também, politicamente relevante para a dinâmica social de um determinado país. “e pela 

sua importância e/ou centralidade, repercute no problema do controle social, da luta 

política, da legitimação das instituições, da identidade, e das imagens coletivas” (1981:73).  

Nesse trecho destacado, também pode-se observar alguns fatores que confirmam 

porque a Copa do Mundo 2014 é um acontecimento jornalístico. Normalmente um assunto 

deve cumprir várias regras para a sua seleção. É claro que, como já se falou anteriormente, 

por se tratar de um megaacontecimento programado, a Copa já está na seleção e na agenda 

das grandes mídias. Porém, tendo como base o trecho acima, observa-se que, segundo 

Bockelmann (1983:65ss.), o sistema comunicacional das mídias se baseia em algumas 

regras de atenção. Uma delas, que se encaixa perfeitamente com as características da fala 
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do presidente da FIFA. O quarto item citado pelo autor diz que “ os sintomas do exercício 

do poder, político, econômico, judicial e também sua representação são objetos de atenção 

especial por parte da mídia. Nesse caso, poder público e pode institucional unidos por uma 

causa: Copa do Mundo 2014 no Brasil.  

Além disso, muitos sabem que as obras para a Copa do Mundo, sejam elas nos 

estádios como de mobilidade urbana, não estão funcionando como deveriam. Como 

comentado anteriormente, esses atrasos nos prazos estão constantemente na mídia. Borrat 

(1989: 14-37) afirma que as crises são uma das coisas que mais chamam a atenção nos 

meios de comunicação e que em relação à informação política, uma das principais 

características do jornal é a de ser narrador, comentarista e participante dos conflitos.  

Para causar uma identificação na matéria e também para não fugir da temática 

esportiva, uma das fotografias que estampam a reportagem traz dois ídolos conhecidos dos 

brasileiros. Dois ex-jogadores, que já atuaram em Copas e que sempre serão referências no 

mundo da bola. Na fotografia, Ronaldo Nazário e Bebeto, que também compõe a comissão 

da Copa do Mundo, trazem os contornos midiáticos da matéria. A segunda matéria 

escolhida para esse estudo de caso evidencia os traços de midiatização esportiva que se 

caracteriza, entre outras coisas, pelo espetáculo. Nesse caso, vê-se a utilização de ídolos 

para falar de alguma temática. Com o título “Neymar atingirá auge da evolução física perto 

da Copa de 2014”, vê-se que não se pode mais fugir da ideia de que o esporte também é 

midiatizado. Os eventos esportivos, como todo acontecimento de massa, são hoje um dos 

movimentos sociais que mais estão na mídia, seja por pontos mercadológicos ou 

simbólicos. E é esse grande destaque, principalmente do futebol, que dá ênfase a imagem 

do clube, tanto com grandes patrocinadores, aumento de sócios, maior público nos estádios 

ou até mesmo aumento nas vendas de produtos futebolísticos ligados ao time. 

 Para explicar esse fenômeno midiático esportivo Helal (1998) diz que a mídia é um 

dos poucos espaços privilegiados de produção e circulação de discursos sociais. Assim, os 

espetáculos esportivos modernos se tornaram um dos principais emblemas do chamado 

“processo de midiatização” de eventos culturais.  

 É um turbilhão de informações produzidas e divulgadas a todo instante. Com isso, 

os acontecimentos esportivos ganham destaque, pois envolvem o mundo dos “olimpianos”, 

reunindo, assim, a atenção de milhares de pessoas em torno de um só movimento. Isto se 

repete a cada Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, nas finais de campeonatos de futebol 
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locais, regionais, nacionais ou internacionais, em competições decisivas de outros gêneros 

do esporte como a fórmula 1, o basquete, o futsal, o tênis, etc. Para Borelli: 

“Os eventos esportivos, como movimentos sociais, não se limitam 

apenas a representar uma competição, pois refletem também 

características culturais, econômicas, sociais, políticas, étnicas, 

religiosas, etc. Assim, toma-se os acontecimentos esportivos como 

fatos complexos, que trazem um conjunto de dimensões das relações 

interculturais, onde os atores sociais não são apenas os competidores, 

mas a platéia, os dirigentes, os mídias, os patrocinadores, os diretores 

esportivos, etc.” (BORELLI, 2002 p.3) 

 

 Na matéria publicada pelo Globoesporte.com,  Neymar, novo ídolo brasileiro do 

futebol, aparece como a grande promessa da Copa do Mundo 2014:  

A rotina de Neymar tem sido atingir marcas expressivas. Ano a ano, o craque do 

Santos e da Seleção Brasileira supera as expectativas e continua surpreendendo. 

Prova de seu crescimento é este início de 2012, o melhor da sua carreira: são 21 

gols em 22 jogos. Mesmo com tudo isso, o camisa 11 ainda não está no melhor de 

sua forma. Isso só vai acontecer a partir do momento em que ele completar 21 

anos, durante o decorrer da temporada 2013. Ou seja, Neymar vai atingir o seu 

ápice físico às vésperas da preparação para a Copa do Mundo de 2014. Boa 

notícia para a Seleção Brasileira. (Globoesporte.com, 05/05/12)  

 

Prodígio, exaltação de boas marcas, ápice físico, promessa. Essas são algumas das 

características que se observa nesse trecho da matéria, onde Neymar é o ídolo utilizado para 

referenciar a Copa do Mundo. Para se tornar de fato um megaacontecimento midiático, é 

preciso utilizar marcar, características, fatores que evidenciem o megaevento como 

acontecimento jornalístico inserido na sociedade midiatizada (Fausto Neto, 2006) e 

espetacularizada, com poder influente dos meios comunicacionais. O papel que a mídia 

vem desempenhando através dos meios comunicacionais é criar ídolos e heróis. Através de 

manchetes, imagens, fotografias e discursos são construídos esses “personagens”. São 

transmitidas imagens do herói ou do ídolo esportivo, a partir do momento em que executam 

atividades que o diferenciam dos demais mortais, possibilitando, assim, sua exaltação como 

seres únicos e, como tal, possuidores de um dom. 

Neymar já é ídolo, mas foi utilizado como personagem dessa matéria para trazer a 

tona outro assunto, a Copa do Mundo 2014, mesmo que em segundo plano. Ele é utilizado 

como uma das principais esperanças da seleção brasileira na competição mundial. Além 

disso, essa matéria foge da grande maioria encontrada no site , escapando da temática obras 

e produção de um megaevento.  

Na legenda da foto que estampa a noticia, o seguinte escrito confirma a ideia de 

Neymar como grande ídolo nacional: “Neymar: melhor jogador brasileiro na atualidade. E 
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ainda pode melhorar”. Para Campbel (1990) o ídolo do futebol é aquele cuja presença 

torna-se indispensável, afinal, sem ele a partida “não tem graça”. Sua figura será lembrada e 

reverenciada pelos que o viram jogar. 

 

Um exemplo comum de evento é uma final de Copa do Mundo. O jogador que 

tiver a chance, sorte ou talento para ser o diferencial nesse tipo de campeonato 

tem seu feito transformado em heroísmo. O atleta que for considerado um herói 

terá sua imagem divulgada nos noticiários ligada a termos como “coragem e 

bravura”, muito comuns para designar as qualidades do herói. (GIGLIO, 2007).  

 

O reforço da imagem de Neymar como promessa da Copa do Mundo no Brasil, feita 

pela mídia a cada publicação que associa o nome do jogador ao megaevento, faz parte da 

midiatização esportiva e é usado como forma de validação de um acontecimento. Uma 

pauta inventada para tornar a Copa do Mundo no Brasil um megaacontecimento 

jornalístico.  

 

 

6. Considerações Finais 

 

A partir desse estudo, ainda com caráter inicial, é possível observar algumas 

características referentes aos megaeventos e aos acontecimentos jornalísticos, conceitos 

fundamentais para a compreensão do esporte e do jornalismo esportivo dentro da esfera 

midiática. A Copa de 2014, no Brasil, fortalece a imagem do país como uma das principais 

nações que vão sediar eventos esportivos de grande porte. Essa imagem é reforçada 

constantemente na mídia por reportagens, noticias que falam sobre os jogos Olímpicos e 

Copa do Mundo, entre outros eventos.  

Mesmo que com diferentes focos, as matérias encontradas no site Globoesporte.com 

trazem ao internauta uma gama de noticias envolvendo o megaeventos esportivo e, na sua 

maioria, falam dos legados e obras de infraestrutura, entrelaçando outras temáticas da 

sociedade e outras áreas do conhecimento. Contudo, as matérias não excluem a idolatria de 

jogadores e ex-jogadores e também, de certa forma, o espetáculo, conceitos que estão 

inseridos na sociedade midiatizada.  

Mesmo faltando dois anos para o megaevento esportivo no Brasil, a temática já se 

faz presente nos conteúdos da mídia, seja ela impressa, TV, rádio e web. No estudo de caso 

desse artigo cientifico, observou-se a criação de uma seção especifica para a Copa do 
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Mundo, com detalhes, informações históricas, estatísticas de jogadores e outras copas e, 

claro, noticias.  

Com esse artigo, aponta os diversos fatores que são importantes para que um fato se 

torne acontecimento, um deles é a relevância, o tamanho do evento, sua importância para 

diversos fatores da sociedade, o que foge do senso comum, o que é espetacular. Porém, 

cada mídia vai trazer a sua visão do mesmo megaevento. Nesse estudo de caso, que 

analisou duas reportagens em datas próximas de publicação, observou-se que o  

Globoesporte.com publicou matérias com caráter bem informativo e ao mesmo tempo 

midiatizadas para transformar a Copa do Mundo de 2014 como acontecimento jornalístico e 

assim, assunto frequente na sociedade. Com o assunto pautado nas agendas das grandes 

mídias e com o investimento que se faz na cobertura web, pode-se transformar um 

megaevento esportivo em acontecimento jornalístico e só então se tornar 

megaacontecimento esportivo e midiático. 

As pistas deixadas a partir desse estudo, vão ser importantes para a compreensão das 

novas faces e características da mídia, dos fatores que são importantes dentro da sociedade, 

do esporte como uma área em ascensão no país e agente transformador e o próprio 

jornalismo esportivo com seus desafios na cobertura de megaeventos. Todas essas áreas e 

pontos se convergem formando um elo que para a mídia é a matéria bruta para a confecção 

de reportagens e acontecimentos jornalísticos.  

 

 

Referências Bibliográficas: 

 
AGUIAR, Leonel ; BARONI, Alice. O acontecimento e o sensacional no Jornalismo. 2008 . 

Acesso: http://www.ec.ubi.pt/ec/05/html/aguiar/index.html#tthFtNtAAB 

 

ALSINA, Miquel Rodrigo. A construção da notícia. Trad. Jacob A. Pierce. Petrópolis, RJ: Editora 

Vozes, 2009.  

ARDOINO, J.; BROHM, J. M. Repères et jalons pour une intelligence critique du phenomena 

sportif contemporain. In.: F. Baillette; J. M. Bhohm (orgs) Critique de la modernité sportive. 

Paris:Les Éditions de la Passion, 1995.  

 

BORELLI, Viviane. A midiatização do esporte: leitura das estratégias discursivas da cobertura 

jornalística da Olimpíada de Sydney (2000). Dissertação (Mestrado em Educação Física)- 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2002. * 

 

CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. 15. ed. São Paulo: Cultrix, Pensamento, 2004. 

 

 

CAMPOS, R.  et al. SESI(I) Programas. In_____ DACOSTA, L. (Org.). Atlas do Esporte no 

Brasil. Rio de Janeiro: Shape, 2005.  

http://www.ec.ubi.pt/ec/05/html/aguiar/index.html%20/%20tthFtNtAAB


 

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

 
 

 17 

 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006.  

 

DACOSTA, L.; CORRÊA, D.; RIZZUTI, E.; VILLANO, B. e MIRAGAYA, A. Legado dos 

Megaeventos Esportivos. Brasília: Ministério do Esporte, 2008.  

 

DAYAN, Daniel; KATZ, Elihu. La historia em directo – La retransmisión televisiva de lós 

acontecimientos. Barcelona: Gustavo Gilli, s/d. 1995. 

 

DEBORD, G. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.  

 

ECO, Umberto. A Falação esportiva. In: Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1984. 

_________Tevê: a transparência perdida. In _____. ECO,Umberto. Viagem na irrealidade 

cotidiana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

 

FAUSTO NETO, Antônio. Midiatização, prática social – prática de sentido. Rede Prosul, paper 

– CNPQ/Unisinos, 2006. * 

GASTALDO, Edson. O país do futebol mediatizado: mídia e Copa do Mundo no Brasil. 

Sociologias n..22. Porto Alegre, 2008 

 

GASTALDO, Edson. O país do futebol mediatizado: mídia e Copa do Mundo no Brasil. 

Sociologias n..22. Porto Alegre, 2008 

 

GIGLIO, S. S. Futebol: mitos, ídolos e heróis. Dissertação (Mestrado em Educação Física)–

Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.   

 

GURGEL, Anderson. Desafios do Jornalismo na era dos megaeventos esportivos. Motrivivência 

Ano XXI, Nº 32/33, P. 193-210 Jun-Dez./2009. UFSC  

 

HELAL, Ronaldo. Cultura e idolatria: ilusão, consumo e fantasia. In Cultura e Imaginário: 

interpretação de filmes e pesquisa de idéias. ROCHA, Everardo (org.), 1998.  

 

HILLMAN, J. Cidade, esporte e violência. In: Cidade & Alma. São Paulo: Studio Nobel, 1993. 

 

MOLOTCH, Harvey; LESTER, Marilyn. Informer: une conduite délibérée. In: Reseaux: 

communication technologie societé (CNET), n. 75, janvier  – fevrier, 1996, p. 25-41. 

 

MORIN, Edgar. Cultura e comunicação de massa. Rio de Janeiro: FGV - RJ, 1972.  

 

 

MOUILLAND, Maurice. O jornal da forma ao sentido. Brasília: Paralelo 15, 1997.  

 

PREUSS, Holger; RUBIO, Katia (org.). Aspectos Sociais dos Megaeventos esportivos. In: 

______. Megaeventos esportivos, legado e responsabilidade social. Coleção Psicologia do Esporte. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.   

 

 

QUERÉ, Louis. Entre facto e sentido: a dualidade do acontecimento. Trajectos. Revista de 

Comunicação, Cultura e Educação, Lisboa, n.6, 2005.  

 

RUBIO, Katia. O Legado Heroico do Papel Social do Atleta. Escola de Educação Física e 

Esporte, USP. São Paulo, 2009.  



 

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

 
 

 18 

 

SANTOS, José Manuel. Da perca do mundo à sociedade dos (mega) acontecimentos. Trajectos – 

Revista de Comunicação , Cultura e Educação. Lisboa, nº6, 2005.  

 

TUCHMAN, Gaye. Producción de La noticia: estúdio sobre La construcción de La realidad. 

Barcelona: Gustavo Gilli, 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Exemplo com 01 autor: 

 
GOMES, L. F. Cinema nacional: caminhos percorridos. São Paulo: Ed.USP, 2007. 

 

Obs: verificar outros exemplos na norma da ABNT 6023. 

 


