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Resumo 

 

Este artigo pretende analisar qual foi a formação discursiva criada pela mídia impressa 

brasileira após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dia 5 de agos-

to de 2016, em meio a crises políticas e econômicas. Verificamos, principalmente, se a 

sustentabilidade e o meio ambiente, tão evidenciados na comunicação oficial dos jogos, 

no site oficial (https://www.rio2016.com/) e na própria cerimônia de abertura, tiveram o 

mesmo destaque nas capas dos jornais impressos brasileiros. A metodologia de pesquisa 

consiste em realizar uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de sustentabilidade, o 

discurso da sustentabilidade no evento de abertura dos Jogos Olímpicos e a análise do 

discurso dos 10 jornais de maior circulação no país, segundo o IVC – Instituto Verifica-

dor de Comunicação (2016). Após a realização das análises foi possível identificar que a 

formação discursiva utilizada na cerimônia de abertura destacou o pioneirismo e a preo-

cupação do Brasil com as questões ambientais, enquanto que nos jornais apresentou-se 

uma construção eufórica do evento, silenciando-se, na maioria deles, os problemas pelos 

quais o país passava, deixando-se contagiar pela grandiosidade de uma olimpíada. 

 

Palavras-chave: Formação Discursiva; Jogos Olímpicos 2016; Meio Ambiente; Sus-

tentabilidade. 

 

 

1. Introdução 

 Quando surgiu, no meio empresarial, os termos desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade estavam relacionados à preservação do meio ambiente, e para uma em-

presa ser considerada sustentável era necessário ser ecologicamente responsável. Apesar 

desta associação ainda ser muito forte, o conceito de sustentabilidade ampliou suas fron-

teiras englobando os campos social e econômico, formando o Triple bottom line (trípli-

ce linha de resultados líquidos), ou tripé/pilares da sustentabilidade, disseminado pelo 
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inglês John Elkington em seu livro Cannibals with fork: the triple bootm line of 21st 

century business, publicado em 1997.  

Como aponta Haswani (2008), “o conceito de desenvolvimento sustentável as-

sumiu dimensão realmente internacional a partir da reunião de lideranças de mais de 

170 países, durante a Cúpula da Terra, a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, cujas con-

clusões serviram de base para a formulação da Agenda 21.”. Nascimento (2012, p. 51) 

explica que “nos embates ocorridos nas reuniões de Estocolmo (1972) e Rio (1992), 

nasce a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento ambiental,uma 

dimensão social.” E neste sentido, temáticas como a equidade social e a qualidade de 

vida dessa e das próximas gerações deveriam ser incluídas no conceito, o que abriu um 

grande debate sobre o que significa o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade.  

Na organização dos Jogos Olímpicos, a preocupação com a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável começou a ser incorporada na década de 1990, e até 2006 

apenas questões relativas ao meio ambiente faziam parte do planejamento do evento.  A 

partir de 2010, aspectos mais amplos de sustentabilidade – como a seleção de fornece-

dores e a captação de recursos – começaram a ser incorporados nos projetos, ganhando 

ainda mais espaço nos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde o conceito de sustentabilidade 

ganhou visibilidade e relevância por meio do Portal Oficial “Abraça Sustentabilidade”, 

que disponibilizou vários materiais sobre sustentabilidade e responsabilidade social co-

mo: Caderno de Acessibilidade, Guia da Cadeia de Suprimentos Sustentável, Guia de 

Sustentabilidade para Embalagens, Plano de Gestão da Sustentabilidade, Manual de 

Compras, Rio Alimentação Saudável e o Relatório de Sustentabilidade.   

Tendo em vista que a sustentabilidade ainda é um tema cujo conceito gera muita 

confusão, principalmente entre a população, que tem como único meio de esclarecimen-

to os veículos de comunicação, este artigo pretende analisar a formação discursiva cria-

da pela mídia impressa brasileira após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 

2016, que aconteceu no dia 5 de agosto de 2016, em meio a crises políticas e econômi-

cas. Verificaremos, principalmente, se a sustentabilidade e o meio ambiente, tão eviden-

ciados durante a organização dos jogos, no site oficial (https://www.rio2016.com/) e na 

própria cerimônia de abertura, tiveram o mesmo destaque nas capas dos jornais impres-

sos brasileiros. A metodologia de pesquisa consiste em realizar uma revisão bibliográfi-

ca sobre os conceitos de sustentabilidade e a análise do discurso da sustentabilidade na 

https://www.rio2016.com/
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Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos e nas capas dos 10 jornais de maior circu-

lação no país, segundo o IVC – Instituto Verificador de Comunicação (2016).  

 

2. O que é Sustentabilidade? 

Como apontam Barbieri e Cajazeira (2009, p. 65), no Relatório Brundtlant, di-

vulgado em 1987, desenvolvimento sustentável é definido como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de a-

tenderem as suas próprias necessidades.” Na teoria, o conceito pode parecer simples, e a 

ideia de um mundo melhor para todos, onde homem e natureza possam interagir sem 

que a ação de um prejudique o outro, é desejado por governos, empresas e sociedade. 

Mas, a prática mostra que utilizar os recursos naturais hoje, buscando preservá-los para 

o futuro, é algo bastante complexo, justamente porque para que isso ocorra é preciso 

que governos, empresas e a sociedade civil trabalhem juntos em prol deste objetivo. 

Barbieri e Cajazeira (2009, p. 66-67) afirmam ainda que os problemas que surgem devi-

do ao mau uso dos recursos naturais “só podem ser resolvidos com a participação de 

todas as nações, governos em todas as instâncias e sociedade civil, cada um em sua área 

de abrangência” e as empresas possuem papel fundamental neste processo, pois “muitos 

problemas socioambientais foram produzidos ou estimulados por suas atividades.”. 

Nascimento (2012, p. 51) explica que a noção de sustentabilidade tem duas ori-

gens. A primeira seria a biológica, relacionada à ecologia e aos recursos naturais, e a 

segunda a econômica, caracterizada pela preocupação com a finitude destes recursos. 

Contudo, o conceito de sustentabilidade passou a abarcar também a esfera social, for-

mando o Triple Bottom Line, criado pelo inglês John Elkington e que se tornou conhe-

cido com a publicação do livro Cannibals with fork: the triple bootm line of 21st cen-

tury business, em 1997. 

Ainda de acordo com Nascimento (2012, p. 56), “a primeira dimensão do desen-

volvimento sustentável normalmente citada é a ambiental. Ela supõe que o modelo de 

produção e consumo seja compatível com a base material em que se assenta a economi-

a, como subsistema do meio natural.” A segunda dimensão apresentada pelo autor é a 

econômica, e “supõe o aumento da eficiência da produção e do consumo com economia 

crescente dos recursos naturais”, como por exemplo: fontes fósseis de energia, água e 

minerais. A terceira dimensão é a social, que considera que “uma sociedade sustentável 

supõe que todos os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna.” Ou 
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seja, “isso significa erradicar a pobreza e definir o padrão de desigualdade aceitável, 

delimitando limites mínimos e máximos de acesso a bens materiais.”.  

Barry (2006, p. 24) explica que a sustentabilidade embora, naturalmente, esteja 

centrada nas questões ambientais, não deve ser apenas definida pelas ações ambientais, 

mas deve ir além dessas ações para abranger as esferas econômicas, sociais, políticas e 

culturais em suas atribuições.  

Sustainability citizenship, while of course centered on environmental 

issues, is not only incompletely defined by environmental actions but 

indeed must go beyond such action to encompass economic, social, 

political , and cultural spheres in its remit. Sustainable development 

can be interpreted as denoting a commitment to a different type of so-

ciety, at the heart of which is a commitment to a new view of a devel-

opment that includes economic, environmental , and social bottom 

lines. In keeping with this wide view of sustainable development, sus-

tainability citizenship is that form of citizen action that addresses and 

focuses on this broad and radical understanding of sustainable devel-

opment, rather than narrowly focusing on its environmental dimen-

sion. (BARRY, 2006, p. 24) 

Jacobi (1999, p. 43-44) complementa a explicação ao dizer que a noção de sus-

tentabilidade implica “uma necessária interpelação entre justiça social, qualidade de 

vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento com capacidade de su-

porte. Mas também se associa a uma premissa da garantia de sustentação econômico-

financeira e institucional.”. No entanto, Nascimento (2012) é crítico em relação a este 

modelo, não apenas pela diversidade de conceituação existente na literatura da área, 

mas, principalmente, porque este modelo limita-se apenas a estes três elementos, dei-

xando de considerar, por exemplo, a questão do poder. Fonseca e Bursztyn (2009, p. 40) 

ainda alertam que “reproduzir o discurso da boa governança e da sustentabilidade não 

garante que o discurso tenha efeitos na prática.”. Morin (2007, p.75) apud Nascimento 

(2012, p. 60), “que não pertence a esse movimento, embora nutra por ele simpatia”, 

também não poupa críticas ao Desenvolvimento Sustentável; para ele “o desenvolvi-

mento sustentável nada mais faz do que temperar o desenvolvimento por meio da consi-

deração ecológica, mas sem questionar seus fundamentos”. E Jacobi (1999, p. 39) apon-

ta que a “problemática da sustentabilidade assume, neste final de século, um papel cen-

tral na reflexão em torno das dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se 

configuram para garantir equidade e articular as relações entre o global e o local.”.  

Ou seja, em meio a críticos e defensores a sustentabilidade tem sido utilizada 

muitas vezes de maneira simplista e reducionista, e aos poucos tem-se tornado conheci-
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da da população por meio da mídia e de eventos que visam disseminar práticas susten-

táveis, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 
 

3. A Sustentabilidade para o Comitê Olímpico Brasileiro na Cerimônia de 

Abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

As ações relacionadas à sustentabilidade durante a organização e realização dos 

Jogos Olímpicos 2016 podiam ser acessadas pelo endereço: 

https://www.rio2016.com/sustentabilidade/. O portal estava estruturado em três grandes 

áreas: Planeta, Pessoas e Prosperidade. O Comitê Olímpico escolheu trabalhar a susten-

tabilidade nestes três pilares seguindo os conceitos do modelo Triple Bottom Line criado 

pelo inglês John Elkington, em 1997, onde Planet significa o capital natural de uma 

empresa ou sociedade, People refere-se à forma como as pessoas de uma empresa ou 

sociedade são tratadas e Profit representa o lucro, ou o resultado positivo que uma em-

presa ou neste caso, um grande evento deve ter. 

No pilar “Planeta” encontravam-se informações referentes à Eficiência, Emis-

sões de Carbono e Resíduos. No pilar “Pessoas” estavam informações referentes à di-

versidade e inclusão, acessibilidade e conhecimento e o Pilar “Prosperidade” abordava 

os temas Fornecedores, Gestão da Sustentabilidade e Diálogo. Além destes três pilares 

(Planeta, Pessoas e Prosperidade), o portal de Sustentabilidade possibilitava o acesso a 

assuntos relacionados a: Desafios e Soluções, História, Notícias, Dúvidas e Documen-

tos. Durante toda a organização e realização do evento o site manteve-se atualizado. 

Contudo, logo após o término dos Jogos o site foi retirado do ar. 

A cerimônia de abertura dos jogos Olímpicos Rio 2016 aconteceu no dia 5 de 

agosto de 2016, no estádio do Maracanã, e apresentou para o mundo um Brasil grandio-

so, que valoriza a diversidade de seu povo e a preocupação com o meio ambiente, refor-

çando o discurso apresentado pelo Comitê Olímpico no Relatório de Sustentabilidade 

(2014) ao dizer que “os jogos olímpicos e paralímpicos são o evento de maior impacto 

visual do mundo. Sua identidade deve refletir os aspectos culturais do país anfitrião e da 

cidade-sede.”.  Os conceitos de sustentabilidade foram evidenciados em vários momen-

tos do evento: no discurso das autoridades, nas imagens utilizadas durante as apresenta-

ções, na entrega de mudas e sementes para os atletas, entre outros. De acordo com Mo-

rel et al (2016, web), “a cerimônia tratou dos efeitos da poluição da atmosfera no ar do 

planeta, que tem como consequência o aquecimento global. Nos telões, foram mostra-

https://www.rio2016.com/sustentabilidade/
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dos os efeitos do aquecimento com a subida das marés, que inundaria as maiores cida-

des do mundo.”. Além disso, explica Morel et al (2016, web) que “cada um dos atletas 

recebeu uma semente de uma árvore nativa do Brasil. (...) 11 mil sementes serão planta-

das no Parque Radical de Deodoro. Serão 207 espécies diferentes representando cada 

delegação.”.  

 

Figura 1: Imagens de Meio Ambiente durante a Cerimônia de Abertura  

 

 

Fonte: http://themillionleaves.com 

 

Como exposto, é possível notar que o conceito de sustentabilidade foi muito ex-

plorado no site oficial Rio 2016 e na Cerimônia de abertura dos jogos olímpicos tendo 

como formação discursiva o pioneirismo e a preocupação do Brasil em relação à inclu-

são deste tema em uma Olimpíada. Mas, será que este discurso se manteve nos jornais 

impressos brasileiros?  

 

4. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos nos jornais brasileiros 

Para identificar a formação discursiva dos jornais brasileiros em relação à Ceri-

mônia de Abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e analisar como a sustentabilidade foi 

http://themillionleaves.com/
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apresentada foram escolhidos os dez maiores jornais do país, em termos de circulação, 

segundo o IVC – Instituto Verificador de Comunicação (2016), conforme figura 1.  

 

Figura 2: Ranking dos jornais brasileiros de maior circulação em 2016 

 

Fonte: https://www.ivcbrasil.org.br 
 

Analisamos as capas do dia 6 de agosto de 2016, dia seguinte à realização do e-

vento. A formação discursiva foi analisada utilizando os conceitos de Michel Foucault 

(1960, p. 43), que ressalta que a noção de discurso é empregada como: “um conjunto de 

regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo espaço, que definiram em 

uma dada época, e para uma área social, econômica, geográfica, ou linguística dada, as 

condições de exercício da função enunciativa.”. Azevedo (2013, p. 150) explica que “a 

preocupação em expor a formação discursiva revela que, segundo a análise foucaultia-

na, os discursos e saberes configuram históricos que devem ser expostos e compreendi-

dos.” 

Em Foucault a linguagem torna-se um conceito filosófico importante 

na medida em que, a partir do pensamento moderno, passa a conside-

rá-la como elemento estruturador da relação do homem com o real, 

radicaliza o estruturalismo ao historicizar a ilusão contida na ideia de 

que o homem é o sujeito de sua própria história, o autor se desloca das 

epistemes para as práticas discursivas, análise histórica esta acompa-

nhada de um método que podemos chamar de estrutural. Ou seja, os 

registros, documentos são trabalhados dentro de uma perspectiva que 

concebe a história como uma coleção de fatos que vão constituindo a 
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"identidade" das sociedades e seus indivíduos. Em outros termos, não 

se trata apenas de uma história, mas de certa interpretação dos regis-

tros e fatos históricos para constituir um esboço de nossas instituições 

e, por consequência, de nós mesmos. (AZEVEDO, 2013, p. 152) 

 

Ou seja, segundo o proposto por Foucault, o discurso deve ser analisado de a-

cordo com o momento histórico no qual foi criado, pois, mudando-se o contexto, possi-

velmente muda-se o sentido do discurso. Como reforça Azevedo (2013, p. 153) “não se 

pode falar de qualquer coisa em qualquer época, é preciso considerar as condições histó-

ricas para o aparecimento de um objeto discursivo que o garantem ‘dizer alguma coisa’ 

e se relacionar com outros objetos.”. Neste sentido, “o discurso, enquanto um conjunto 

de enunciados que se apoiam em uma mesma formação discursiva, não possui apenas 

um sentido ou uma verdade, ele possui, acima de tudo, uma história.”.  

Sendo assim, as capas dos jornais serão analisadas considerando-se o contexto 

histórico do Brasil, principalmente em relação à crise política e econômica pela qual o 

país passava. Para uma melhor visualização além da imagem da Capa dos Jornais serão 

transcritos o título, a legenda da foto principal e a linha fina e evidenciado o tipo de i-

magem escolhida para compor a capa. 

O primeiro jornal a ser analisado é a Folha de S. Paulo (SP). O título utilizado é 

“Rio inaugura Olimpíada com festa grandiosa e vaias a Temer”. A legenda da foto prin-

cipal tem o texto: “Queima de fogos marca o fim da cerimônia de abertura do Maracanã, 

no Rio; no centro, delegações de 205 países formam corredor pelo qual passou a chama 

olímpica.” A linha fina: “Cerimônia de 4h abraça causas ambientais e respeito à diversi-

dade; ex-maratonista atacado em Atenas acende pira” e uma imagem interna do Mara-

canã – com delegações. No jornal Folha de S. Paulo a capa apresenta um caráter mais 

informativo, demonstrando a grandiosidade do evento em conflito com o contexto polí-

tico do país. Em relação à sustentabilidade o jornal trouxe apenas a linha fina: “Cerimô-

nia de 4h abraça causas ambientais e respeito à diversidade”. O interessante aqui é o uso 

da palavra “abraça”, que faz alusão ao portal “Abraça Sustentabilidade”, página especí-

fica do site Rio 2016 que tratava dos projetos ambientais durante toda a divulgação do 

evento. 

O segundo jornal é o O Globo (RJ) que traz o título “Mas que Beleza!” A legen-

da da foto apresenta “Parte musical da festa, que reuniu Gil, Caetano e a funkeira Anitta 

numa das apresentações, fez o público cantar e dançar. O retrato da diversidade cultural 

brasileira teve ainda manifestações folclóricas e baterias de escolas de samba.” O jornal 
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apresenta ainda alguns subtítulos que levam a matérias internas como: “Festa impecável 

faz o mundo dançar com o Maracanã”, “Destaque para as origens do país e respeito às 

minorias”. “Temer não foi anunciado e, ao abrir os Jogos, foi vaiado.” E utiliza uma 

imagem interna do Maracanã (Favela/Funk). O uso do título “Mas que Beleza” faz alu-

são a uma música de Jorge Bem Jor, muito conhecida pelo carioca. Além de demonstrar 

que o Brasil se superou e fez uma festa para deixar o brasileiro orgulhoso. No jornal O 

Globo as questões ambientais não tiveram destaque na capa. 

Figura 3: Jornais Folha de S. Paulo e O Globo 

 

 

 

O terceiro jornal é o Super Notícia (MG), que traz o título “Começa caça ao ou-

ro” e a linha fina “Após abertura oficial dos Jogos Olímpicos, no Maracanã, melhores 

atletas do mundo começam as disputas de medalhas”, além das imagens internas do 

Maracanã e da atleta Mari Paraíba. O título “Começa caça ao ouro” transmite um senti-

do mais informativo do acontecimento em relação à disputa por medalhas. Contudo, ao 

analisar o título “Ela é ouro”, que se refere à atleta Mari Paraíba, em conjunto com sua 

foto, e o título “Começa Caça ao Ouro”, é possível perceber que o evento vai além das 

práticas esportivas, ou seja, a caça ao ouro pode ser a caça à mulher, ou às mulheres que 

estarão presentes no evento. Na capa do Super Notícia as questões ambientais não foram 

abordadas. 
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O quarto jornal é O Estado de S. Paulo (SP), que traz o título “Brasil faz boni-

to”. A legenda da foto tem o texto “Homenagem ao voo do 14-Bis sobre o Maracanã foi 

um dos pontos altos da cerimônia”. Como linha fina, “Cerimônia de abertura dos Jogos 

exalta a diversidade cultural do País com história, poesia, funk, preocupação ambiental 

e criatividade.” E as imagens internas do Maracanã com voo do 14 Bis, Gisele Bünd-

chen e Vanderlei Cordeiro de Lima. No título é possível perceber o uso de um ditado 

popular, que demonstra que o Brasil se superou, não passou vergonha e fez uma festa 

para deixar o brasileiro orgulhoso. Em relação à sustentabilidade o jornal O Estado De 

S. Paulo apenas mencionou, na linha fina, a preocupação ambiental como sendo um dos 

elementos de destaque do evento. Contudo, sem nenhum detalhe ou chamada para uma 

matéria mais abrangente sobre o assunto. 

 

Figura 4: Jornais Super Notícia e O Estado de S. Paulo 

  

 

O quinto jornal do ranking é o Zero Hora (RS), que traz o título “Para o mundo” 

e uma imagem interna do Maracanã, com foco nos participantes. É a capa mais simples 

em termos de texto. O título “Para o mundo” pode transmitir que o evento literalmente 

parou o mundo, ou que a cerimônia não foi apenas para o Brasil e sim para todo o mun-

do. A foto dos participantes também transmitem a diversidade e a alegria do brasileiro, e 

o sentido de que o Rio e o brasileiro estão de braços abertos para receber o evento e os 

turistas. As questões ambientais não foram abordadas nesta capa. 
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O sexto jornal analisado é o Extra (RJ), que traz o título “É OURO!” Como li-

nha fina: “Rio leva a primeira medalha pela Cerimônia de Abertura dos Jogos que mos-

trou o espírito carioca com samba, funk e a emoção dos atletas.” E uma imagem interna 

do Maracanã com a delegação Brasileira. A medalha de ouro é a premiação mais alta 

para um atleta e usar a palavra “ouro” no título demonstrou justamente que a cerimônia 

de abertura ficou em primeiro lugar. Fator que é reforçado com a linha fina “Rio leva a 

primeira medalha.”. A sustentabilidade aparece de forma sutil na terceira imagem da 

capa, onde o símbolo olímpico é formado na cor verde, fazendo uma alusão à preocupa-

ção ambiental do evento. 

Figura 5: Zero Hora e Extra 

  

 

O sétimo jornal é o Diário Gaúcho (RS), que traz o título: “A festa que parou o 

mundo.”. A linha fina tem o texto “Show de abertura dos jogos emocionou público e 

atletas” e uma imagem externa do Maracanã. O título em conjunto com a foto refletem 

que o mundo parou para assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.  As ques-

tões ambientais não foram abordadas nesta capa. 

O oitavo jornal do ranking é O Tempo (MG) com o título: “Festa para lavar a 

alma” e uma imagem interna do Maracanã. A linha fina: “Com luzes, cores, dança e um 

voo do 14 Bis no Maracanã, a abertura da Rio 2016 emocionou o público ao contar a 

história do Brasil. A mensagem de tolerância e respeito à natureza ganhou elogios na 

imprensa internacional e despertou sentimentos de orgulho nos brasileiros. Michel Te-

mer foi vaiado ao abrir os Jogos”. O uso de um ditado popular “lavar a alma”, que mui-

tas vezes significa superar algo pelo qual alguém foi desafiado, ou até mesmo realizar 
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uma catarse, uma expurgação, visa transmitir e provar para todos que o Brasil foi capaz 

de realizar um evento grandioso e de sucesso. Em relação à sustentabilidade esta capa 

trouxe a frase: “A mensagem de tolerância e respeito à natureza ganhou elogios na im-

prensa internacional e despertou sentimentos de orgulho nos brasileiros.”.  É interessan-

te analisar que o Jornal O Tempo apresentou as questões ambientais como algo positivo 

que fez com que o Brasil fosse reconhecido pela imprensa de outros países e deixasse o 

provo brasileiro orgulhoso, reforçando que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016 teve o meio ambiente como um dos pontos fortes do evento. 

Figura 6: Diário Gaúcho e O Tempo 

  

O nono jornal é o Correio do Povo (RS), que usou o título “Jogos Históricos – 

um espetáculo para o mundo”, e como linha fina trouxe o texto: “Festa de abertura des-

taca questões sociais globais, reforça respeito ao meio ambiente e tem desfile diferenci-

ado.” Temos ainda a imagem externa do Maracanã e do atleta Vanderlei Cordeiro de 

Lima. O jornal apresenta que a cerimônia foi um espetáculo não somente para o Brasil, 

mas que a grandiosidade do país foi demonstrada para o mundo todo. No jornal Correio 

do Povo a sustentabilidade é apresentada apenas na linha fina ao dizer que o evento des-

tacou as “questões sociais globais e o respeito ao meio ambiente”.  

O décimo jornal analisado de acordo com o ranking é o Daqui (GO) com o títu-

lo: “Na festa Brasil é ouro”. O jornal traz como legenda da foto: “Atletas brasileiros 

desfilam na cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio. Solenidade encanta o mundo”, 

além da imagem da delegação brasileira e da atleta Mari Paraíba. É possível perceber 
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uma visão mais crítica em relação aos demais jornais, devido ao uso do termo “Na Fes-

ta”, demonstrando que na cerimônia o Brasil pode ter sido ouro, porém, em outras áreas 

não. Neste jornal as questões ambientais não foram abordadas. Contudo, ao analisar o 

fato de em outras áreas o Brasil não ter levado a medalha de ouro é possível deduzir que 

o meio ambiente pode ter sido um dos pontos em que o país não conseguiu subir ao pó-

dio, principalmente se levarmos em consideração que a despoluição da Baía de Guana-

bara, uma das maiores promessas dos jogos, não ocorreu. 

 

Figura 7: Correio do Povo e Daqui 

  

5. Considerações Finais 

Ao analisar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 é preciso le-

var em consideração o contexto econômico e político que o país vivia. Em 17 de junho 

de 2016, o Governo do Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública por causa 

da crise financeira que o impediu de cumprir as obrigações assumidas para a realização 

do evento na cidade, alegando como motivos a crise econômica, a queda na arrecadação 

com o ICMS, a dificuldade do Estado em honrar os compromissos para a realização dos 

Jogos e as dificuldades na prestação de serviços essenciais como segurança pública, 

saúde, educação e mobilidade. Além disso, o país passava por uma mudança na presi-

dência com a saída de Dilma Rousseff, acusada de editar decretos de créditos suplemen-

tares sem aval do Congresso e de usar verba de bancos federais em programas do Te-

souro, e a posse do seu vice Michel Temer sob a alegação de golpe. Apesar de todo este 
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contexto, que fez com que a capacidade do país em realizar um evento tão grandioso 

quanto os jogos olímpicos fosse questionada pela mídia nacional e internacional, apenas 

os jornais Folha de S. Paulo, O Globo e O Tempo fizeram menção a estes fatos, citando 

as vaias recebidas pelo Presidente Michel Temer durante a cerimônia de abertura. Ne-

nhum jornal analisado mencionou diretamente na capa os problemas da cidade, nem a 

crise econômica pela qual o país passava.  

Em relação à sustentabilidade ou à preocupação ambiental, dos dez jornais anali-

sados seis fizeram, direta ou indiretamente, alguma menção ao assunto, porém sem mui-

to destaque. O jornal Folha de S. Paulo trouxe apenas a linha fina: “Cerimônia de 4h 

abraça causas ambientais e respeito à diversidade”. Apesar disto, o interessante aqui foi 

o uso da palavra “abraça”, que fez alusão ao portal “Abraça Sustentabilidade”, página 

específica do site Rio 2016 que tratava dos projetos ambientais durante toda a divulga-

ção do evento. O jornal O Estado De S. Paulo mencionou, na linha fina, a preocupação 

ambiental como sendo um dos elementos de destaque do evento. Contudo, sem nenhum 

detalhe ou chamada para uma matéria mais abrangente sobre o assunto. No Extra a sus-

tentabilidade apareceu de forma sutil na terceira imagem da capa, onde o símbolo olím-

pico foi formado na cor verde, fazendo uma alusão à preocupação ambiental do evento. 

É interessante analisar que o Jornal O Tempo apresentou as questões ambientais como 

algo positivo que fez com que o Brasil fosse reconhecido pela imprensa de outros países 

deixando o povo brasileiro orgulhoso, reforçando que a cerimônia de abertura dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 teve o meio ambiente como um dos pontos fortes do evento. No 

jornal Correio do Povo a sustentabilidade foi apresentada apenas na linha fina ao dizer 

que o evento destacou as “questões sociais globais e o respeito ao meio ambiente”. No 

jornal Daqui as questões ambientais não foram abordadas. Contudo, ao analisar o fato 

de em outras áreas o Brasil não ter levado a medalha de ouro é possível deduzir que o 

meio ambiente pode ter sido um dos pontos em que o país não conseguiu subir ao pódio, 

principalmente se levarmos em consideração que a despoluição da Baía de Guanabara, 

uma das maiores promessas dos jogos, não ocorreu. 

Neste sentido, e com base nas análises realizadas, é possível verificar que a for-

mação discursiva utilizada na cerimônia de abertura destacou o pioneirismo e a preocu-

pação do Brasil com as questões ambientais e nos jornais a formação discursiva foi de 

uma festa grandiosa na qual o Brasil se superou, um evento que emocionou o público e 

que deixou um sentimento de dever cumprido.  
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Apesar do conceito de sustentabilidade ter sido muito usado durante a cerimônia, 

os jornais abordaram o tema apenas nas linhas finas ou em imagens sem muito destaque 

o que permite concluir que a formação discursiva dos jornais foi de uma construção 

eufórica sobre o evento, silenciando os problemas pelos quais o país passava e deixan-

do-se contagiar pela grandiosidade de uma olimpíada. 

 

Referências 

AZEVEDO, Sara D. R., Formação discursiva e discurso em Michel Foucault. Filogenese. 

Vol. 6, nº 2, 2013. Disponível em 

https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/saraazevedo.pdf Aces-

so em 20 mar 2017. 

 

BARRY, J. (2006). Resistance is fertile: from environmental to sustainability citizenship. In 

Dobson, A., Bell, D. (eds). Environmental citizenship (pp. 21-48). Cambridge, MA. MIT Press. 

Disponível em https://narrativesofwater.wordpress.com/resources/journal-articles/. Acesso em 

20 mar 2017. 

ELKINGTON, John. Cannibals with forks: the triple bootm line of 21 st century business. 

Capstone, 1997, 1ª. Edição, 461p.  

FONSECA, Igor Ferraz da. BURSZTYN, Marcel. A Banalização da Sustentabilidade: refle-

xões sobre governança ambiental em escala local. Sociedade e Estado, Brasília, v. 24, n. 1, p. 

17-46, jan./abr. 2009. 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997. 

HASWANI, Mariângela. A comunicação do Estado democrático de direito na mobilização 

para a sustentabilidade. Artigo submetido ao GT ABRAPCORP 6 – Comunicação pública, 

governamental e política. 2008 

 

JACOBI, Pedro. Poder Local, Políticas Sociais e Sustentabilidade. Saúde e Sociedade 8(1): 

31-48, 1999. 

 

MELO NETO, Francisco Paulo de. FROES, César. Gestão da Responsabilidade social corpo-

rativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001. 230 p. 

 

MELO NETO, Francisco Paulo de. FROES, César. Responsabilidade social e Cidadania Em-

presarial: a administração do terceiro setor. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1999. 169 p. 

 

MOREL, Antoine; ALENCAR, Juliana; ALMEIDA, Pedro Ivo; MATTOS, Rodrigo Abertura 

da Olimpíada defende ecologia apesar de Rio não limpar Baía. Disponível em: 

https://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/22/justica-bloqueia-r-98-milhoes-do-

comite-rio-2016-a-pedido-de-fornecedor.htm Acesso em 29 jun 2017 

 

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Trajetória da Sustentabilidade: do ambiental ao social, 

do social ao econômico. Estudos Avançados 26 (74), 2012. 

PEREIRA, Adriana Camargo. SILVA, Gibson Zucca da. CARBONARI, Maria Elisa Ehrhardt.  

 

RIO 2016, Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Plano de Gestão da  

https://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/saraazevedo.pdf
https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=CZL6AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=Environmental+citizenshiP&ots=AFzfnlYTKQ&sig=lrt_OrLrAemTmmPrdiyvIC76LiM#v=onepage&q&f=false
https://narrativesofwater.wordpress.com/resources/journal-articles/
https://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/22/justica-bloqueia-r-98-milhoes-do-comite-rio-2016-a-pedido-de-fornecedor.htm
https://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/22/justica-bloqueia-r-98-milhoes-do-comite-rio-2016-a-pedido-de-fornecedor.htm


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 16 

 

RIO 2016, Portal de Sutentabilidade. Disponível em 

https://www.rio2016.com/sustentabilidade/. Acesso em 21 jun 2016. 

 

RIO 2016, Site Oficial. Disponível em https://www.rio2016.com/. Acesso em 21 jun 2016. 

 

ROTHBERG, Danilo. Comunicação para sustentabilidade, memória social e cidadania em 

projetos de pesquisa. Líbero – São Paulo – v. 18, n. 35, p. 133-144, jan./jun. de 2015. 

 

Sustentabilidade dos Jogos Rio 2016. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em 

http://www.rio2016.com/sites/default/files/Plano_Gestao_Sustentabilidade_PT.pdf. Acesso em 

24 set 2015. 

 

 

 
 

http://www.rio2016.com/sites/default/files/Plano_Gestao_Sustentabilidade_PT.pdf

