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RESUMO
Os Jogos Olímpicos 2016, no Brasil, representaram um desafio para o estado do Rio de Janeiro, principalmente no que
diz  respeito  a  atitudes  ambientalmente  corretas.  Uma  das  maiores  preocupações  na  construção  e  durante  o
acontecimento do evento foram as mudanças climáticas, portanto, alertar sobre o aumento da temperatura média global.
Nas olimpíadas Rio-2016, a cobertura midiática trouxe diversas discussões sobre esse tema, especialmente na abertura
do evento. O objetivo deste estudo é compreender de que forma o problema das mudanças climáticas foi discutido na
cobertura dos jogos olímpicos Rio-2016. Procedeu-se uma análise de conteúdo, utilizando Laurence Bardin, sobre a
forma com que as mídias digitais  dominantes abordaram a temática ambiental  da mudança climática.  Foi  possível
perceber que o tema “mudanças climáticas” foi abordado de duas formas na mídia: a primeira abordagem foi com o viés
de transformação e motivação para atitudes ambientais  entre  os países e  a segunda abordagem foi  em forma de
denúncia das práticas que contribuem para o aumento das mudanças climáticas.

PALAVRAS-CHAVE: mudanças climáticas; mídias digitais; jogos olímpicos; meio ambiente.  

1 INTRODUÇÃO

Os jogos olímpicos representam não apenas a aliança internacional e festiva em torno de um
megaevento  esportivo,  mas  também a  possibilidade  da  humanidade  encontrar-se  e  dos  países
participantes  comunicarem-se.  Desde  1992,  nos  jogos  de  Barcelona,  as  questões  ambientais
passaram  a  ser  esclarecidas  e  o  debate  em  prol  da  sustentabilidade  é  tema  e  meta  do
desenvolvimento às mensagens nas aberturas e celebrações. Não diferente, no Brasil, país famoso
por sua natureza, o debate sobre a responsabilidade socioambiental se fez presente.

As estratégias socioambientais comumente são apresentadas às pessoas por meio da mídia
digital, uma possibilidade de estreitar o conhecimento técnico-científico ao dia-a-dia daqueles que
compartilham,  direta  ou  indiretamente  seus  resultados.  Tais  mensagens  são  sistematizadas  e
podem estimular comportamentos, por meio do processo cognitivo e com base em mais variáveis,
como as crenças individuais ou normas sociais.  Este processo é considerado um dos focos da
comunicação ambiental e da psicologia ambiental,  por meio de estudos multidisciplinares podem
contribuir para reflexão e ações específicas em prol do conservacionismo.

No caso da Rio-2016, as primeiras coberturas jornalísticas englobam o grande entusiasmo e
protagonismo da Cidade Maravilhosa e latina, que iria sediar as olimpíadas (MARQUES, 2016).
Além disso,  os  jogos  do  Rio  de  Janeiro  simbolizam um novo  ciclo  para  os  valores  olímpicos,
revigorando o papel social do atleta e a busca de uma preservação ambiental mais transparente
(RUBIO, 2016).
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Questiona-se como a mudança climática evocada nos jogos foi discutida na mídia e veiculada
para as pessoas? Para esclarecer estes questionamentos, este artigo tem por objetivo compreender
de que forma o problema das mudanças climáticas foi discutido na cobertura da abertura dos jogos
olímpicos Rio-2016, pretende-se desenvolver uma análise sobre a forma com que as mídias digitais
dominantes abordaram a temática ambiental da mudança climática, uma vez que as formas pelas
quais essa informação é apresentada, não depende apenas do mediador subjetivo, mas também
nas estruturas, nas organizações e sistematizações dos materiais midiáticos apresentados, como
por exemplo,  os gráficos,  as imagens e as opções de compartilhamento (MATOS,  et  al.,  2012;
BARROS, et al., 2006).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo constitui estudo exploratório, realizado entre maio à setembro de 2016, a partir de
uma análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977), que baseia-se na categorização em três fases.
A primeira fase é a  leitura flutuante do material, que abrange as referencias utilizadas, por meio da
escolha das fontes e de sua representatividade. Em seguida foi realizada a exploração do material
em unidades de registro  e  de  codificação,  sendo sistematizadas de acordo com as categorias:
sustentabilidade, mudanças climáticas, resíduos sólidos e a limpeza da baía de Guanabara. Por fim,
procedeu-se  a  interpretação,  que  corresponde  à  terceira  fase,  visando  identificar  os  conteúdos
manifestos  e  latentes  da  análise  (SILVA;  FOSSÁ,  2013).  As  palavras-chaves  utilizadas  foram:
olimpíadas e meio ambiente; Rio-2016 e sustentabilidade; Olímpiadas e sustentabilidade; Rio-2016 e
meio  ambiente,  com  objetivo  de  levantar  diversos  materiais  em  épocas  distintas,  atrelando  as
expectativas,  o  desenvolvimento  e  o  desfecho  dos  Jogos  Rio-2016.   Foram sistematizadas  as
matérias de três mídias digitais com grande abrangência nacional: o site do Jornal O Globo e a
Revista Época do grupo Globo; e o site da Folha de São Paulo. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da busca de artigos, da leitura flutuante do conteúdo e dos critérios de elegibilidade
foram selecionados 15 artigos, sendo oito da Folha de São Paulo, um do Jornal O Globo e cinco da
Revista  Época.  Após  a  leitura  das  publicações,  os  materiais  foram  sistematizados  em  quatro
categorias, sendo ela:  sustentabilidade (4 matérias),  mudanças climáticas (6 matérias),  resíduos
sólidos  (3  matérias)  e  limpeza  da  baía  de  Guanabara  (2  matérias).  As  matérias  sobre  a
sustentabilidade e as mudanças climáticas abordaram o legado olímpico a ser alcançado, a emissão
do carbono, assim como desafios iminentes na gestão do megaevento (ÉPOCA, 2016b; O Globo
2016).  Sobre os resíduos sólidos são apontados temas sobre a reciclagem nas medalhas e na
vestimenta dos voluntários, assim como a denúncia sobre o acúmulo de resíduos durante a obra das
olimpíadas (MATTOSO; OLIVEIRA, 2016; REUTERS, 2016; FOLHA DE SÃO PAULO, 2016a). A
limpeza da baía de Guanabara foi abordada como uma frustração, dada a funções paliativas e a
falta de metas reais, incluindo medidas para minimizar visualmente a poluição (BORTOLOTI, 2016).

As mudanças climáticas foram abordadas diante do tema sustentabilidade, sem uma ênfase
em particular. Mesmo as informações científicas demonstradas na própria abertura representarem
um avanço singular, as notícias não destacaram tais informações (ÉPOCA 2016a; FOLHA DE SÃO
PAULO, 2016b). A emissão de carbono foi um dos temas mais discutidos pelas reportagens, uma
vez que a tentativa de suprir o impacto ambiental dos gases de efeito estufa tiveram divergências do
modelo inicial. Segundo o Relatório de Gestão da Pegada de Carbono Rio-2016 (2016) os jogos
iriam  produzir  4,5  milhões  de  Carbono  (CO2).  No  entanto  poucas  metas  foram  cumpridas,  e
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referente ao legado da olimpíada previsto, levantam-se dúvidas sobre sua efetividade. Com a falta
de transparência, por exemplo, o plantio de 34 milhões de árvores, a fim de suprir as emissões
originadas  dos  jogos,  não  foi  realizado,  o  que  levanta  discussões  sobre  o  referencial  técnico
utilizado,  resultando uma estimativa  de que apenas  68,07% das  emissões  serão  compensadas
(PEREIRA, 2016). 

Apesar do saldo negativo salientado, estratégias alternativas foram utilizadas, voltadas para a
prevenção da emissão de gases, pela opção sustentável  referente às embalagens e camisetas,
assim como na intensificação da agropecuária, com o aproveitamento da terra e a diminuição do
desmatamento (NOGUEIRA, 2016a; NOGUEIRA, 2016b). As matérias que apresentam denúncias
possibilitam constatar a dissociação entre discursos e práticas. A inviabilidade do projeto olímpico
em função da realidade econômica e ambiental brasileira, por exemplo, são destaques em quatro
matérias que focam descumprimento das metas estipuladas pela organização dos jogos,  o que
incide  no  “jeitinho  brasileiro”  adaptando  metas,  considerados  por  técnicos  como  surreais,  para
respostas mais assertivas ou remediadas (CALIXTO, 2016; NOGUEIRA, 2016a).

A partir destes apontamentos é necessário compreender que as reportagens que levantam
informações  sobre  a  falta  de  iniciativa  pública  devem  considerar  que  os  comportamentos  da
população também fazem parte do processo público, ou seja, é necessário que a responsabilidade
socioambiental  seja  compartilhada  e  não  excludente,  cabe  à  população  cobrar  e  fiscalizar  os
gestores a fim de preservar e nutrir as ações ambientais, uma vez que o ceticismo em relação à
política  é indicado como um dos fatores que contribuem para  as atitudes ambientais  negativas
(SWAMI,  et  al., 2011).  As  informações  decorrentes  das  notícias  veiculadas  na  mídia  podem
direcionar as pessoas para compreenderem o fenômeno das mudanças climáticas como um evento
coletivo e compartilhado. É importante refletir que ao se veicular as mensagens no meio eletrônico
se  enfatiza  as  dinâmicas  comunicacionais  proporcionadas  pelos  compartilhamentos  em  redes
sociais e os comentários que permitem a comunicação entre os leitores, uma vez que a socialização
é crucial para o comportamento pró ambiental (FABRIS, et al., 2010). Outra proposta é incrementar
links nos textos para que o usuário tenha a possibilidade de conferir as referências utilizadas e ter
acesso a fontes do conhecimento científico,  visto que, muitas vezes, o texto é veiculado com a
afirmativa  “pesquisadores  disseram”  ou  “a  ciência  apresenta”,  de  modo  genérico  e  sem  um
esclarecimento mais aprofundado para estes temas (MATOS, et al., 2012).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações das notícias podem direcionar as pessoas para compreenderem o fenômeno
das mudanças climáticas como um evento coletivo e compartilhado. Estas foram difundidas com
ênfase particular nas denúncias, nas disparidades entre o poder público e a dimensão ambiental.
Porém, a falta de critério técnico e especializado nos textos selecionados denotam a dificuldade de
articular a comunicação científica para o senso comum. Por exemplo, na questão da emissão de
carbono, não se traduz o que é, para que serve e quais os impactos destas discussões e ações no
cotidiano das pessoas. 

Faz-se necessária a presença de links para que o usuário tenha a possibilidade de conferir as
referências utilizadas e ter acesso às fontes do conhecimento científico, visto que, muitas vezes, a
matéria é veiculada com a afirmativa “pesquisadores disseram” ou “a ciência apresenta”, de modo
genérico e sem nenhum esclarecimento mais aprofundado. É primordial refletir que, ao se veicular
as mensagens no meio eletrônico, se enfatizam as dinâmicas comunicacionais proporcionadas pelos
compartilhamentos e os comentários que permitem a comunicação entre os leitores, que podem
significar um reforço para a reflexão e para a modificação de comportamento pró-ambiental.
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