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O tema a ser abordado baseia-se no suposto legado social deixado pelos Jogos PanAmericanos de 2007, evento realizado no Rio de Janeiro, causando grande repercussão a
princípio, porém, ao final tendo incertezas na contribuição do mesmo para o país,
principalmente, do que diz respeito aos gastos, mostrando-se superiores aos planejados. O
objetivo geral, é analisar a repercussão do Pan na mídia impressa brasileira, referente a
segurança, economia, turismo, infra-estrutura esportiva e viária para a cidade do Rio de
Janeiro, visando discutir, a partir de publicações e pesquisas especializadas da área,as
possíveis contribuições da realização do Pan à cultura esportiva brasileira. A abordagem
teórica se dará com base nos autores que caracterizam o termo “Legado” (DACOSTA, 2008)
e outros autores. Assim, analisarei criticamente o Pan, tendo como base bibliográfica o Livro
“Legados de megaeventos esportivos”, que é uma iniciativa do Ministério do Esporte.Com
objetivos específicos de problematizar, e criar discussões sobre o evento de forma mais
teórica e aprofundada, levando em consideração as questões cultural, organizacional e
político-econômica.Paralelo ao enfoque teórico, a abordagem metodológica se dará por
análise documental de fontes escritas e on-line (MINAYO, 2006); jornais, revistas de
circulação nacional, blogs e sites; como: artigos e estudos criados com esta temática, e
análise dos resumos oficiais do Governo quanto à realização do evento, os quais serão
analisados a partir de categorias específicas através da análise de conteúdo. Com estes
procedimentos, pretendo perceber os vários elementos que estão por vezes implícitos, dentre
eles o agendamento, a falta de notícias formativas e, por fim, as possíveis repercussões que
o evento pode ter gerado na sociedade.
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