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1 INTRODUÇÃO 

Pautado pelo pensamento de que toda atividade deve ser favorável, 
principalmente, à maximização econômica, o turismo vem sofrendo um processo de 
significação que desconsidera seus demais aspectos sociais para a exacerbação de 
suas características econômicas. De forma a legitimar esse processo, a mídia torna-
se elemento crucial na orientação do indivíduo. 

Dentre os meios de comunicação, a televisão pode ser destacada como a 
mídia de maior influência. Dentre as poucas organizações que detêm o controle 
midiático no Brasil, está a Rede Globo, representante não só dos meios de 
comunicação, mas sim de uma cultura na criação e educação dos brasileiros, 
representando no país não só uma emissora de televisão, mas sim grande influência 
cultural e comportamental.  

A partir disso, este trabalho analisou, considerando o contexto da Copa do 
Mundo, o papel da Rede Globo na construção de um comportamento orientado ao 
turismo. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Compreendido a partir do entrelaçamento entre linguagem, contextos e 
coisas, o discurso é, acima de tudo, um instrumento de poder (FOUCALT, 1999). 
Produzido e distribuído por um conjunto de instituições, o discurso delineia a 
maneira como as coisas devem ser percebidas, descritas e enunciadas 
(FAICLOUGH, 2001). Nesse processo, como aponta Thompson (2008), a mídia 
ocupa um papel de destaque na educação dos indivíduos. 

As instituições que detêm o controle midiático se tornam as principais 
responsáveis pela definição da forma como os indivíduos veem o mundo e se 
posicionam diante dele (THOMPSON, 2008). Ao pautar os âmbitos social, cultural, 
político e econômico que estruturam a sociedade, o poder midiático influencia mais 
do que apenas a sua audiência (VAN DIJK, 1995), procurando mostrar aquilo que o 
público quer ver e que seja favorável, evidentemente, aos seus interesses.  
 

 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A metodologia da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001) foi 
utilizada neste trabalho para compreender como o discurso produzido e disseminado 
pela mídia (representada aqui pela Rede Globo) sobre como os indivíduos devem se 
preparar para a Copa do Mundo contribui para construir e sustentar um pensamento 
pró-turismo. Para isso, foram analisadas as vozes, os pressupostos e os discursos 
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dos cinco episódios da série Vamos Fazer Bonito, do Fantástico, que mostrava como 
estavam e como deveriam estar os serviços turísticos necessários para o bom 
funcionamento da Copa do Mundo. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

A análise dos episódios precisou ser vinculada diretamente ao contexto no 
qual seus eventos discursivos foram produzidos, levando em consideração três 
elementos principais: 1) a análise do turismo enquanto fenômeno social total; 2) a 
caracterização dos megaeventos do Brasil e; 3) a discussão acerca dos esforços 
públicos para alavancar o turismo e contribuir, a partir da exaltação dos benefícios 
econômicos, para incentivar o comportamento positivo do indivíduo ao turismo. 

Apesar de cada episódio abordar um serviço turístico específico (aeroporto, 
transporte público, alimentação, comunicação, informação turística e estádios de 
futebol), o uso constante de metáforas, ironias, infantilizações, ilustrações, 
simplificações e antíteses auxiliavam a construir um roteiro fácil de ser interpretado e 
apropriado pelos espectadores. Além disso, o formato do programa, de descrever o 
problema para, em seguida, apresentar soluções, buscava sempre exacerbar as 
ações empresariais e individuais em detrimento do que estava sendo feito pelo 
Estado, deixando claro que não se pode confiar no Estado, e que o discurso 
neoliberal da emissora é muito mais vantajoso para a sociedade. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa análise é possível observar que, também na televisão, as 
diferentes compreensões de turismo e as diferentes realidades sociais no país não 
são respeitadas, quando a construção textual dos discursos da Globo pretende 
considerar o público de forma genérica e média. Ao fazer isso, a emissora consolida 
determinadas visões de mundo que sustentam sua fala, como: (1) o individualismo 
como mote para o desenvolvimento; (2) a fraqueza das ações públicas atuais frente 
ao melhor desempenho das ações privadas; (3) a busca de um reconhecimento 
comparado a nações mais bem estruturadas e; (4) a urgência em maximizar os 
ganhos econômicos em detrimento de outros ganhos sociais. 

É possível, dessa forma, repensar os estudos em turismo, considerando uma 
análise do que vem sendo pautado por outros meios de comunicação, de como o 
Estado vem desempenhando seu papel na atividade turística e, por que não, de 
como o Estado tem se portado frente à manutenção das orientações ao 
empreendedorismo relacionado ao turismo. 
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