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Introdução

Imagens fortes, rituais e simbolismo têm sido os elementos básicos que dão
sustentação aos eventos de competição esportiva, desde os mais expressivos, como a
Copa do Mundo de Futebol ou os Jogos Olímpicos, até a mais simples gincana escolar. É
difícil imaginar esse tipo de evento sem pensar no fair play, na celebração ou no encontro
fraterno entre atletas de diferentes raças, culturas ou nações. Cenas mágicas da última
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, momentos de superação vividos na conquista
da medalha ou o choro emocionado do torcedor ao ver seu país consagrado campeão da
Copa do Mundo de Futebol compõem esse imaginário.
Quando assume o caráter de megaevento2, este tipo de evento se torna capaz de
promover a projeção internacional do país e da cidade anfitriã e de redefinir sua imagem
não só em relação ao resto do mundo, mas também junto aos seus habitantes. Sempre
associados a grandes obras e movimentação de capitais econômicos, políticos e
simbólicos, os megaeventos tem se tornado alvos de acirrada disputa por governantes de
todo o planeta e, pelos lugares onde passam, justificado a produção de profundas rupturas
e realinhamentos nos marcos regulatórios e institucionais em diferentes esferas de poder.
Consubstanciado na afirmativa do jogo como prática desinteressada, despolitizada
e centrada no interesse exclusivo do cumprimento das próprias regras, o discurso do
amadorismo veio legitimar a pretensão de autonomia do esporte moderno como campo
de produção específico, facultando-lhe o poder de constituir uma estrutura política e
financeira própria e juridicamente autônoma em relação às regras comuns da sociedade
em geral.
Na contemporaneidade, os princípios e regras expressos na Carta Olímpica do
Comitê Olímpico Internacional (IOC, 2014) e nos Estatutos da Fédération Internationale
de Football Association (FIFA, 2015), complementados por um emaranhado de
recomendações, códigos, garantias, contratos e até tribunal específico vêm consolidar
esta autonomia (Oliveira, 2015), que chega a extrapolar ao próprio campo e impor
constrangimentos à estrutura jurídica de países e cidades, se sobrepondo, em alguns
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Várias têm sido as definições para megaevento, entretanto, a grande maioria delas converge para as
mesmas características básicas: seu caráter temporal de limitada duração; sua característica escalar de
grande abrangência; sua capacidade de mobilizar pessoas e finanças em todo o mundo; o espaço que
ocupa na mídia, adquirindo repercussão global e a capacidade de impactar econômico e socialmente a
cidade anfitriã, a curto e longo prazo.
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aspectos, até mesmo à soberania nacional dos lugares que os sediam, conforme será visto
nos capítulos 3 e 6.
Envolvidos numa produção espetacular que atinge uma audiência aproximada de
quatro bilhões de espectadores, movimentando um faturamento quadrienal que já
ultrapassa os 8 bilhões de dólares, os Jogos Olímpicos se realizam sob o signo dos ideais
universalistas e assertivas morais presentes no discurso do Barão Pierre de Coubertin,
cujo empenho foi responsável pela edição dos Jogos Olímpicos na Era Moderna.
Progressivamente agregado a outros valores igualmente abstratos, como a promoção da
solidariedade ou a “salvação” do planeta, esse discurso é também incorporado a todos os
eventos organizados por instituições integrantes do Movimento Olímpico3, dentre as
quais se encontra a Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
Compreender as relações entre a cidade e a produção do espetáculo esportivo,
passa pelo entendimento de como se desenvolveram, na história, as regras e convenções
particulares que determinam a conduta dos diversos agentes que aí têm atuado.
A observação de como as regras se desenvolvem, de como e por que elas
adquirem determinado desenho, em um dado momento, tem sido muito raramente objeto
de uma exploração científica. Uma dessas raridades é o trabalho de Elias (1992a; 1992b)
que, à busca da especificidade da prática esportiva moderna, realizou um estudo
sistemático do desenvolvimento histórico das regras estabelecidas para os diferentes
jogos e disputas que envolvem exercícios físicos, desde os jogos de combate da Grécia
Antiga, até as conformações assumidas nos séculos XVIII-XIX, que lhes conferiram,
inicialmente na Inglaterra, e a seguir no mundo, a nomenclatura específica de sport.
Em concordância com Elias (1992a; 1992b), quanto ao questionamento dos
estudos que nomeiam os jogos realizados nas sociedades pré-capitalistas de práticas préesportivas e aproximam-nas dos esportes propriamente ditos, Bourdieu (1983), ao
considerar as práticas esportivas como algo radicalmente novo, cuja aparição é
contemporânea à constituição de um campo de produção de "produtos esportivos”,
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Sob a suprema autoridade do Comitê Olímpico Internacional, o Movimento Olímpico reúne hoje todas as
instituições, e indivíduos envolvidos na promoção do espetáculo esportivo na contemporaneidade e
possui como condição de participação a concordância em se deixar guiar pelas regras e princípios
estabelecidos na Carta Olímpica (IOC, 2011a). Tendo como principais constituintes o COI, as Federações
Internacionais de Esportes (FIs) e os CONs, o Movimento Olímpico abriga ainda os COJOs, as
associações nacionais, clubes, outras pessoas pertencentes às FIs e CONs e instituições reconhecidas pelo
COI.
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também reconhece a importância do estudo da história social do esporte através de uma
genealogia da aparição de seu objeto como realidade especifica.

Seu interesse era

entender a partir de que momento “se constituiu um campo de concorrência no interior
do qual o esporte apareceu definido como prática específica, irredutível a um simples
jogo ritual ou ao divertimento festivo” (BOURDIEU, 1983, p. 137), ou seja, saber a
partir de quando se pode falar em esporte propriamente dito. Partindo dos estudos de
Elias (1992a; 1992b) e Bourdieu (1983), este artigo pretende explorar o modo como
regras já existentes para a realização das competições esportivas modernas foram se
juntando a outras destinadas à realização dos campeonatos esportivos internacionais até
constituir um campo específico onde se produz o “espetáculo esportivo”.
A constituição de uma genealogia do campo de produção do espetáculo dentro de
uma perspectiva que relaciona a produção de regras dentro do campo com outros
aspectos políticos, econômicos e sociais durante o século XX e início do século XXI,
possibilitará entender como se constituíram as estruturas de poder que o conectam à
produção da cidade em diferentes escalas de tempo e espaço. Como se desenvolveram as
relações do esporte moderno com os campos econômicos, político e jurídico durante o
período estudado? Como se deu a passagem do esporte moderno, fincado no discurso do
amadorismo, à profissionalização e posteriormente à espetacularização? Como se deu a
relação entre a formação do campo e a produção da cidade nesses diferentes momentos?
Quando e em que medida as instituições privadas internacionais que regulamentam o
campo adquirem o poder de impor regras que tão naturalmente são aceitas e acatadas por
países e cidades? Poderíamos afirmar que tal poder encontra-se vinculado à forma como
o campo de produção do espetáculo esportivo foi se relacionando com outros campos?
Qual a velocidade e intensidade das transformações aí processadas e quais os elementos
aceleradores ou retardadores de tais mudanças? Finalmente, ainda podemos considerar a
atividade que nesse campo se desenvolve como esporte, quando o próprio jogo se
converte em mercadoria a ser vendida ao espetáculo global?
Na busca de respostas a estas questões uma linha do tempo foi montada nas
figuras 1a, 1b e 1c, ao final do artigo. No lado esquerdo da figura, foram elencados, em
ordem cronológica, eventos ocorridos dentro de outros campos que se relacionam
diretamente com as mudanças ocorridas dentro do campo em estudo; no lado direito da
figura, foram elencadas as mudanças significativas de ordem econômica, jurídica ou
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política, ocorridas no conjunto de regras que regem o funcionamento do Movimento
Olímpico, desde a primeira Carta Olímpica, publicada em 1908, sob o título de “Comité
International Olympique – Annuaire”4.
Com base nessa cronologia, foram identificados, na relação com o campo
econômico, três períodos onde determinadas estruturas se manifestaram de forma
dominante: o amadorismo (1894-1970), a profissionalização (1971-1980) e a
espetacularização (a partir de 1981). Antes de ingressar na narrativa histórica do
Movimento Olímpico propriamente dito, entretanto, algumas considerações introdutórias
poderão facilitar o seu entendimento.
Jogo e esporte: conceitos em disputa
Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco já se referia aos entretenimentos como algo
que é escolhido não tendo em vista outra coisa que não o seu próprio fim. Na mesma
direção Kant também afirma que o jogo, em oposição ao trabalho, é uma “ocupação que
é agradável por si própria” (Kant, 2008, p 180). Huizinga (1994) também enfatiza o
“desinteresse” como uma das principais características formais do jogo.
Foi consubstanciado nesse conceito do jogo amador e desprovido de interesses
econômicos ou políticos, que, durante os séculos XVIII e XIX, se originou o discurso do
“esporte moderno”, quando muitas das modalidades esportivas contemporâneas foram
sistematicamente inseridas, através do Estado, nas public schools inglesa, destinadas às
"elites" da sociedade burguesa e aristocrática da época (Bourdieu, 1983). No discurso
oficial do Movimento Olímpico, entretanto, os Jogos Olímpicos contemporâneos são
apresentados como uma espécie de renaissanse dos grandes festivais de jogos realizados
na Grécia Antiga, entre os séculos VIII a.C. e IV d. C5, dentre os quais, os realizadas no
santuário de Olímpia em homenagem a Zeus eram os mais famosos.
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Publicada sempre em inglês e/ou francês, a Carta Olímpica, que estabelece as regras de funcionamento do
Movimento Olímpico, assumiu vários formatos e diversas nomenclaturas ao longo da história. Annuaire,
Règles Olympiques, Olympic Rules and Regulamentations ou Statuts são alguns dos nomes assumidos e
só a partir de 1978 passou a adotar definitivamente o nome de Carta Olímpica, nomenclatura que
doravante será assumida neste livro nas referências ao documento.
5
Em 394 d.C., por questões religiosas, teriam sido banidos pelo imperador romano Teodósio.. Na década
de 1890, com o esporte moderno já bastante difundido pela Europa e em mais algumas partes do mundo,
um grupo de aristocratas europeus, liderados pelo Barão de Coubertin, começaram se articular em torno
da ideia de uma “retomada” dos “gloriosos” Jogos Olímpicos praticados na Antiguidade. Ver, por
exemplo, as Cartas Olímpicas de 1933 e 1950 (IOC,1933; IOC,1950).
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Parece curioso notar esse discurso de um suposto re(?)nascimento dos Jogos
Olímpicos da Antiguidade na Era Moderna, invoque apenas os aspectos da Grécia Antiga
considerados gloriosos dentro da ética capitalista burguesa, deixando de lado alguns
aspectos considerados “pouco éticos” ou “não civilizados”, segundo os padrões morais
da sociedade moderna, como por exemplo o alto grau de tolerância à violência física
existente na Grécia Antiga, refletido em suas práticas esportivas. Tampouco o ethos da
“justiça”, de igualdade de oportunidades, pode ser atribuído a uma herança dos Jogos da
Antiguidade, como costuma ser alegado. Conforme atesta Elias (1992), a preocupação
com o1992“jogo justo” só viria ocorrer com o surgimento das apostas, como forma de
assegurar a igualdade de condições aos apostadores.
Se, diferenças podem ser apontados entre as práticas das competições na
Antiguidade e o esporte moderno amador, uma coisa eles possuem em comum, seu
caráter elitista. Ambos pressupõem a existência de atletas com posses suficientes para sua
sustentação durante o longo e árduo treinamento necessário às competições, sem
depender de nenhum tipo de remuneração relacionado à atividade. A constituição do
esporte moderno nessas bases veio contribuir para a construção de uma moral
fundamentada na ideia da virilidade, da coragem, da formação do caráter e da vontade de
vencer de acordo com os princípios cavalheirescos do fair-play, que se adequava muito
bem à formação moral dos futuros líderes da empresa privada.
Se, o discurso do amadorismo, como prática desinteressada e despolitizada,
nasceu esteado na distinção de uma determinada classe social, sua permanência durante
um longo período veio legitimar a pretensão de autonomia do esporte moderno como
campo de produção específico, facultando-lhe o poder de constituir uma estrutura política
e financeira própria e juridicamente autônoma em relação às regras comuns da sociedade
em geral. Marcada por disputas, a trajetória percorrida, nessa direção, envolve diferentes
períodos onde determinados tipos de pensamento se tornaram dominantes, a saber: o
amadorismo, a profissionalização e a espetacularização.
O fortalecimento da marca esportiva consubstanciado no discurso do amadorismo e
o controle sobre as cidades
Com o objetivo de organizar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, o
Comitê Olímpico Internacional (COI) foi fundado em Paris em 1894, por iniciativa do
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Barão Pierre de Coubertin. Em Atenas, em 1896, atingiu seu objetivo e no ano da quarta
edição do evento, 1908, publicava oficialmente as primeiras regras para o seu
funcionamento (CIO, 1908) em um formato bastante simples que apenas tratava do
objetivo, recrutamento de membros, reuniões e administração6. Esta estrutura
permaneceu na edição seguinte do documento (CIO, 1911), que só em 1920 assumia a
forma de estatuto.
No decorrer da primeira metade do século XX, as regras publicadas
concentraram-se basicamente na estruturação político-administrativa da instituição, no
funcionamento dos jogos e, enfaticamente, na criação e fortalecimento dos principais
elementos simbólicos do Olimpismo7. Destinados a consolidar os ideais universalistas e
valores morais já citados, tais símbolos criaram as bases para também reforçar a
pretendida autonomia política e jurídica e acabaram por se tornar o expoente máximo de
valorização da marca olímpica na contemporaneidade.
Na Carta Olímpica de 1908, o “Annuaire” do COI (CIO, 1908), que publicou as
primeiras regras da instituição, a pretensão de autonomia política já começava a ser
esboçada. Na seção que se refere ao recrutamento dos membros, o documento lhes delega
a função primordial de representar os interesses do Comitê Olímpico Internacional (COI)
junto aos seus países. Ao vetar toda possibilidade de representação na direção inversa, a
mesma regra impedia esses membros de receber qualquer mandato do seu país que
comprometesse a independência de seu voto perante a instituição.
Em 1920, após o cancelamento dos Jogos Olímpicos de 1916 devido à Primeira
Guerra Mundial, o COI se preocupava também com o estabelecimento de uma cronologia
própria. A Olimpíada passou a ser então apresentada, não mais como um evento, mas
como um calendário de quatro anos (CIO,1920). Sua celebração (os Jogos Olímpicos)
poderia deixar de acontecer, mas o calendário olímpico em si continuaria a ser
computado e, nem a ordem de sua contagem, nem o intervalo de tempo que corresponde
a um período poderiam ser alterados em função de um cancelamento.
6
7

Nesse momento a administração se dava apenas através da figura do presidente.
Segundo o enunciado na Carta Olímpica (IOC, 2013) é em torno dos valores do Olimpismo que se
organizam e se unificam todos aqueles que participam do Movimento Olímpico. Os princípios da
formação moral e união entre os povos através de práticas esportiva, citados como herança das
celebrações da Grécia Antiga e da trégua olímpica, foram sintetizados na concepção moderna do
“Olimpismo”, que se auto representa como filosofia de vida a serviço do desenvolvimento harmonioso da
humanidade.
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Na Carta Olímpica de 1924 (CIO, 1924) aparecem pela primeira vez os princípios
fundamentais e a constituição do Comitê Executivo. As primeiras tentativas de
autonomia jurídica já estão também aí expressas, quando esse Comitê é autorizado a
assumir, durante o período de realização dos eventos, o papel de Júri de Honra, para
intervir em conflitos de ordem não técnica.
Enquanto isso, os elementos simbólicos do Movimento Olímpico, já presentes
desde a fundação do COI, iam se tornando mais elaborados e regulamentados. No
congresso de 1912, em Paris, foi criado o símbolo olímpico, a bandeira e o lema que,
junto ao símbolo, constitui o emblema. No evento de 1920 a bandeira era hasteada pela
primeira vez e os atletas faziam juramento. Na Carta Olímpica de 1921(CIO, 1921) esses
símbolos aparecem numa descrição detalhada. No mesmo documento, encontra-se
também o primeiro roteiro para todo o protocolo do Cerimonial Olímpico, desde os
convites até as cerimônias de abertura e encerramento; rituais cuidadosamente
preparados e direcionados para a evocação simbólica e exaltação ao civismo.
O lema, expresso sintomaticamente através de três adjetivos superlativos, citius,
altius e fortius (mais rápido, mais alto e mais forte), conduz na direção de um modelo de
comportamento socialmente orientado para o sucesso, para a crença no progresso, enfim
para os princípios da sociedade industrial. Os anéis e a bandeira, por sua vez, fazem
menção à ideia de união entre os povos evocada dos Jogos da Antiguidade.
Foi em 1914 que a COI decidiu criar os anéis olímpicos, propostos pelo
Barão de Coubertin. Entretanto, foi apenas em 1920 que eles apareceram
pela primeira vez numa bandeira com fundo branco. Esses anéis
representam os cinco continentes, azul para a Europa, amarelo para a
Ásia, preto para a África, verde para a Oceania e vermelho para a
América. Além disso, não há nação no mundo que não tenha uma ou
outra destas cores em sua bandeira nacional (IOC,1950, p. 18, tradução
minha).

Com uma penetração de massas já bem mais avançada em relação a outras
modalidades esportivas, o Futebol começou a participar dos Jogos Olímpicos em 1900,
mas apenas como esporte de demonstração, sem direito a medalhas. A Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) foi fundada logo em seguida, em 19048,
mas só em 1914 reconheceu os torneios praticados durante as Olimpíadas como
8

Informações disponíveis em: http://es.fifa.com/classicfootball/history/game/historygame4.html;
http://www.fifa.com/worldcup/archive/index.html;
http://www.olympic.org/football-equipment-andhistory?tab=history; http://museuvirtualdofutebol.webs.com/jogosolmpicos.htm. Acesso em: 10 de jun.
de 2012.
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competição internacional da modalidade esportiva que comandava e passou a se
responsabilizar por sua organização. Em 1920 o Futebol passou a compor o programa
oficial dos esportes olímpicos.
Já em 1924, surgiam as primeiras disputas pela definição legítima do conceito de
esporte. Enquanto a maioria aristocrática dentro do COI ainda insistia na ideia do esporte
amador9 de caráter elitista e fechado, o futebol já mobilizava dezenas de milhares de
espectadores nos estádios10 e já alcançava uma difusão planetária desde as duas últimas
décadas do século XIX. Desse modo, a organização dos eventos a ele associados já
assumia feições empresariais e movimentava recursos oriundos de financiamento privado
e de bilheteria, envolvendo toda uma competência específica, desde treinadores e
burocratas da administração das ligas e times até os próprios atletas.
Diante do impasse, e da discordância em relação ao porte do evento, a FIFA, já
com uma clara opção pela profissionalização/espetacularização, decidiu promover seu
próprio campeonato mundial: a Copa do Mundo de Futebol FIFA, que teve a sua
primeira realização em 1930, chegando a ficar fora dos Jogos Olímpicos de 193211.
Desde então, embora voltasse a participar da modalidade futebol nos Jogos Olímpicos na
condição de esporte amador, desde a edição de 1936, a FIFA passou a constituir um
sistema de regras autônomo e cada vez mais profissional que viria a reger o mundo dos
campeonatos por ela organizados. Ainda assim, o caminho das duas entidades estaria
completamente imbricado por toda a história dos esportes como será visto.

9

Baseado em algumas evidências, Dunning (1992) sugere que a mobilização e persistência da moral
amadora se apresentavam como uma reação da elite à crescente ameaça das classes “mais baixas” em
disfrutar de um direito que considerava seu e lhe conferia distinção: a prática desportiva. O isolamento do
esporte de elite em círculos restritos revelaria também o receio dessa elites de serem derrotadas por
profissionais, que jogavam com a finalidade de obter a gloria e o reconhecimento, tanto quanto pelo
divertimento. Em oposição a Huizinga (1994) o autor não acredita que foi o profissionalismo que tirou o
caráter lúdico do jogo, mas sim as regras impostas pelo próprio amadorismo que o tornou extremamente
sério.
10
Várias têm sido as causas apontadas para tão rápida popularização do futebol. O forte respaldo obtido da
indústria capitalista – através de incentivo aos funcionários a participar das competições, da construção
de espaços apropriados para a sua prática ou do financiamento de clubes e ligas – tem estado presente em
quase todos os argumentos. A adequação entre a prática dessa modalidade esportiva e a formação de
operários dóceis e servis, graças a algumas características que lhe são essenciais, como a disciplina, o
trabalho em equipe, a medição precisa do tempo e a valorização do esforço individual, ou a possibilidade
de oferecer diversão em massa a uma classe operária intensamente explorada têm sido indicadas, por
alguns investigadores, como motivo para o interesse das empresas pelo esporte. A esse respeito ver
Rigauer, (2001), Mascarenhas (1999; 2001) e Dunning (1992)
11
Informação disponível em: http://pt.fifa.com/worldcup/archive/edition=1/index.html. Acesso em: 10 de
jun. de 2012.
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Em 1936, os Jogos Olímpicos de Berlim foram usados para marcar a volta da
Alemanha ao cenário mundial após o isolamento decorrente da derrota na Primeira
Grande Guerra. O grande esforço alemão em produzir as maiores Olimpíadas da história
– no que se refere às instalações, organização, público e cobertura jornalística, marcando
a entrada em cena da transmissão televisiva (IOC, 2011b) – traduzia a percepção tida
pela ditadura nazista da oportunidade que se apresentava para mostrar ao mundo o poder
da Alemanha nacional-socialista e provar a “superioridade da raça ariana”.
Tal acontecimento, juntamente com a iniciativa de Los Angeles de buscar o
desenvolvimento através da realização do evento em 1932, põe em evidência três novas
situações que viriam interferir definitivamente nas relações entre a produção do
espetáculo esportivo e a produção da cidade. A primeira delas é a descoberta do potencial
de mobilização de capitais políticos e econômicos. A segunda, consequente da primeira,
a indicação ao Movimento Olímpico da possibilidade de utilizar esse potencial para
seduzir governantes de cidades e países à disputa pelo direito de sediar os eventos e de,
nessa condição, converter tal disputa em benefício próprio ou de interesses por ele
representado. A terceira e última novidade foi o passo ensaiado na direção à
espetacularização, com a construção de instalações de grande porte, alcance de grande
público e, especialmente a transmissão televisiva que veio produzir uma completa
reconfiguração do campo e de sua relação com outros campos e com a cidade.
Não obstante o discurso de desinteresse econômico, a comercialização dos Jogos
Olímpicos, através de anúncios publicitários, já se fazia presente durante a realização de
sua primeira edição em 1896 em Athenas. Em 1912 eram vendidos souvenires e fotos;
em 1920 propagandas eram introduzidas na programação impressa e em 1924 painéis
publicitários nos locais de competição12.
Só na Carta Olímpica de 1924, após os Jogos Olímpicos de Paris, o COI viria
proibir definitivamente a publicidade dentro dos locais de competição e nos impressos
oficiais, propiciando assim o fortalecimento do discurso original de independência em
relação ao campo econômico. Tal proibição, atrelada à grande ênfase na produção de
símbolos durante este período se tornaria mais tarde o suporte fundamental para a
valorização da marca olímpica, especialmente a partir da primeira transmissão televisiva.
12

Ver ( IOC, 1912) .
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Quando assistiram à primeira reprodução de imagens desfocadas dos Jogos
Olímpicos de Berlim em 1936, provavelmente nenhum dos 162.000 telespectadores
alemães alcançados e nem mesmo os responsáveis pelo evento poderiam imaginar a
irreversível complexidade e amplitude que as relações entre os Jogos Olímpicos e a
transmissão televisiva atingiriam. As regras expressas nas três Cartas Olímpicas
subsequentes, embora já reconhecessem a existência televisão, ainda lhe conferiam o
mesmo tratamento dado à imprensa em geral na Carta Olímpica de 1930: poderiam
registrar o evento, mas para isso, não poderiam produzir nele qualquer interferência.
Os anos 1950 viriam trazer, juntamente com as primeiras receitas de contrato de
transmissão televisiva e de patrocínio internacional, as primeiras medidas organizadas
exclusivamente para o controle e exigências de responsabilidades para as cidades sedes.
Em 1950 foi publicado o primeiro documento com informações para as cidades com
intenção de receber os Jogos Olímpicos. Tais exigências cresceram, então, em velocidade
exponencial, especialmente no que tange às condições de infraestruturas a serem
oferecidas à mídia e aos transmissores de televisão.
Após a primeira transmissão direta dos Jogos Olímpicos de 1960 em Roma,
tomavam corpo as primeiras regras de proteção da Marca Olímpica, já esboçadas desde a
Carta Olímpica de 1944 e eram publicadas as primeiras diretrizes para os contratos de
TV, nesse momento ainda sob o controle do Comitê Organizador dos Jogos (COJO) com
o imperativo de aprovação pelo COI.
Durante a Segunda Guerra Mundial, duas Olimpíadas deixaram de ocorrer e só
em 1948 os Jogos voltaram a acontecer em Londres. Novas possibilidades de poder
político eram vislumbradas na medida em que os Jogos Olímpicos se convertiam no
grande palco mundial para as contendas geopolíticas da Guerra Fria, quando as duas
principais superpotências, do Leste e do Oeste, transferiam às competições por medalhas
toda a rivalidade entranhada em suas disputas pela supremacia política.
Por outro lado, no momento em que a emergência do Estado de bem-estar social
na Europa Ocidental favorecia a difusão da prática esportiva como parte da política social
de esporte para todos e a transmissão televisiva colocava a possibilidade de
transformação do evento em grande espetáculo, os grandes volumes de recursos
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financeiros injetados na reconstrução de uma Europa arrasada pela guerra elevavam as
possibilidades de intervenção no espaço urbano a outro patamar.
O fenômeno da televisão, ao lado das novas possibilidades políticas engendradas
na Guerra Fria, além de afetar completamente a visibilidade dos megaeventos esportivos,
viria também elevar o seu grau de complexidade a outra dimensão e, consequentemente,
conduzir a um redesenho das relações entre sua produção e a produção das cidades.
Desde o final da década de 1940, com o constante incremento na complexidade e
nos custos dos Jogos Olímpicos, uma progressiva transferência de responsabilidades de
sua organização para a cidade sede iria ocupar o foco das transformações propostas às
regras olímpicas. As exigências aí apresentadas foram se intensificando na medida em
que evoluíam os contratos de transmissão televisiva. Na criação das condições para tal
empresa, merece destaque o avanço em direção à consolidação da autonomia jurídica,
centralizada na imagem do COI na Carta Olímpica de 1949, onde sua Suprema
Autoridade era proclamada sobre todo o Movimento Olímpico (IOC, 1949).
Ainda de acordo com a Carta Olímpica de 1949 (IOC, 1949), a responsabilidade
de apresentar a candidatura, que até então era conferida ao Comitê Olímpico Nacional
(CON) do país, passava a ser das autoridades da cidade que aplicasse para receber o
evento; em 1950 já se exigia dessas cidades, como condição para tal aplicação, a garantia
de suporte financeiro para as construções (IOC, 1950).
Em 1955, era publicado o primeiro documento exclusivo com informações para
as cidades com intenção de receber os Jogos Olímpicos (IOC, 1955), no qual novas
exigências eram acrescentadas. Tais exigências passaram a crescer em velocidade
exponencial, especialmente no que tange às condições de instalações e infraestrutura a
serem oferecidas à mídia e aos transmissores de televisão. As justificativas para tais
comprometimentos já eram claras no documento de 1955: os “incalculáveis benefícios
intangíveis” proporcionados pelo evento para as atuais e sucessivas gerações.
De fato, tem havido pouco ou nenhum lucro direto na maioria das
cidades onde os jogos têm sido realizados. Os benefícios intangíveis, no
entanto, são incalculáveis. Primeiro, o prazer sentido pelos cidadãos de
uma comunidade por participar como anfitrião do maior dos eventos
desportivos. Segundo, as instalações construídas para os Jogos tornam-se
bens civis, que beneficiam as gerações futuras. Terceiro, durante os Jogos
a cidade fortuita se torna a capital do mundo dos esportes e o centro da
atenção de todos os desportistas de todos os países (IOC, 1955, p. 9,
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tradução minha).

Foi assim, por exemplo, que a tentativa de agrupar os atletas em um único local
na edição dos Jogos Olímpicos de 1924 em Paris, consolidada com a construção de uma
Vila Olímpica próxima aos locais de competição em Los Angeles, em 1932, tornou-se
uma cobrança ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em 1949 (IOC,1949). Na
sequência, vieram a necessidade de comprovar a capacidade de acomodação para
visitantes (IOC, 1955) e exigências de suporte à mídia (IOC, 1957). Após a construção da
primeira Vila de Mídia exclusivamente para esse fim nos Jogos Olímpicos de 1968 no
México, as exigências de suporte transformaram-se em imposição de oferecimento de
acomodações para a imprensa (IOC,1974) e, posteriormente (IOC, 1978), na sugestão de
que essas acomodações fossem fornecidas através da construção de uma Vila de Mídia,
como havia sido feito no México.
Do mesmo modo, a exigência de apresentação da candidatura por uma autoridade
da cidade em 1949 (IOC, 1949), seria seguida pela exigência do compromisso em aceitar
as regras do COI para tal candidatura em 1950 (IOC, 1950) e de aprovação da
candidatura por uma autoridade do país (IOC, 1955).
Ainda em 1955, a proibição de propaganda política e de realização de qualquer
evento durante os Jogos Olímpicos viria inaugurar a capacidade de intervenção direta
sobre as decisões políticas na cidade sede e, em 1957, a exigência de garantia de entrada
de todos os integrantes de delegações no país anfitrião (IOC, 1957) viria estender esta
capacidade de intervenção da instituição sobre a soberania política a uma escala nacional.
A profissionalização do Campo
Assim como o próprio sistema capitalista da época, ainda sob a égide do welfare
state, o campo de produção do espetáculo esportivo, através de suas principais
instituições, negava enfaticamente a predominância do mercado na definição de seus
procedimentos mais importantes. Durante a década de 1970, entretanto, quando surgiam
as primeiras manifestações da crise capitalista que permanece e se aprofunda até os dias
atuais, começava um gradual processo de profissionalização do esporte, explícito
sucessivamente nas regras do COI do período. Na Carta Olímpica de 1971 algumas
exceções já estão introduzidas, no código de elegibilidade ao amadorismo, em relação às
proibições aos competidores de ganho ou compensação material relacionado às práticas
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esportivas. Mudanças progressivas foram inseridas até que,

finalmente, na Carta

Olímpica de 1978, o termo amador ou qualquer restrição vinculada ao amadorismo
desaparece completamente do texto.
Paralelamente, cresciam os mecanismos de proteção para a marca olímpica e
controle para a transmissão de TV. Na primeira Carta Olímpica publicada em 1971 a
restrição ao uso da logomarca em equipamentos e vestimentas e em 1978 o controle
publicitário se estende ao espaço aéreo. Ainda em 1971 são também enfatizadas
vantagens para transmissão exclusiva sobre a transmissão gratuita.
Se as práticas esportivas, sustentadas no princípio do amadorismo, conseguiram
constituir um campo específico, objeto de lutas (Bourdieu, 1997a; 1997b)), a passagem
do esporte amador ao esporte profissional – que envolve a formação de toda uma
competência específica e já não pode prescindir da existência de diferenças de classe
entre os seus participantes – e sua subsequente passagem ao esporte espetáculo, como se
apresenta na contemporaneidade, veio aumentar a complexidade não só das lutas dentro
do campo, mas também das relações existentes entre esse campo e os demais.
Ao lado da profissionalização dos esportes, nasciam as regulamentações para a
realização de novos serviços ligados à prática esportiva, que passavam a exigir toda uma
competência específica (professores, treinadores, médicos, jornalistas esportivos e
mesmo atletas, que agora se transformavam em prestadores de serviços).
Em 1974 (IOC, 1974), um novo questionário dedicado exclusivamente às
condições de apoio logístico a patrocinadores e transmissores de televisão era anexado ao
questionário destinado às cidades aspirantes a sediar os Jogos Olímpicos.
Nesse momento, se consolidavam também os mecanismos de proteção para a
marca Olímpica e controle para a transmissão de TV. A primeira Carta Olímpica
publicada em 1971 (IOC,1971a), apresentava a restrição ao uso da logomarca em
equipamentos e vestimentas. Em 1978, o controle publicitário, que até então se dava
apenas no interior das instalações, se estende ao espaço aéreo (IOC, 1978). Ainda em
1971, são também enfatizadas vantagens para transmissão exclusiva sobre a transmissão
gratuita (IOC, 1971a).
Em 1974 passava a ser exigido dos países candidatos a sediar o evento que se
comprometessem a conceder status legal ao COJO, a adotar medidas legais para garantir
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exigências do COI não contempladas em sua legislação vigente e que, juntamente com a
cidade candidata, assumissem também o compromisso de seguir todas as regras do COI e
das Federações Internacionais (IOC, 1974). A mesma Carta Olímpica exigia também
que as fontes de recursos para a realização do evento fossem apontadas no processo de
candidatura. Desde 1976, toda cidade que submete uma candidatura passa a ter que
concordar por escrito que observará as “condições estabelecidas para as cidades
candidatas” (IOC, 1976).
A Carta Olímpica de 1978 (IOC,1978) ia além e estabelecia que cada pessoa
ou organização que desempenhasse qualquer papel no Movimento Olímpico – inclusive
a FIFA –

deveria aceitar a autoridade suprema do COI e, no caso das

organizações, deixar claro em Regulamento que se submeteria à jurisdição daquela
instituição.
De acordo com a mesma Carta Olímpica de 1978 (IOC, 1978), o CON e a cidade
escolhida para sediar um evento passava a ser solidariamente responsável por todos os
compromissos assumidos, incluindo a responsabilidade financeira completa da
organização.
Destaca-se nesse período um grande avanço em direção à consolidação da
autonomia jurídica do COI sobre a cidade quando, além das medidas e compromissos
financeiros e políticos, são cobradas também mudanças legislativas, inaugurando uma
fase de intervenções diretas na soberania jurídica das cidades e países anfitriões que,
desde então, apenas se intensificou.
A Espetacularização do “campo”: o mercado como meta central
Segundo o enunciado na Carta Olímpica é em torno dos valores do Olimpismo
que se organizam e unificam todos os integrantes do Movimento Olímpico. Os princípios
da formação moral e união entre os povos através de práticas esportiva, já citados nas
celebrações da Grécia Antiga13 e consagrados na trégua olímpica14, foram sintetizados na
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Realizados em homenagem a Zeus na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos aparecem pela primeira vez em
registros oficiais que datam do século VIII a.C.. Com a capacidade de consagrar a glória, não só ao atleta
como também à sua cidade de origem, a celebração dos Jogos Olímpicos durou até o ano de 394 d.C.,
quando, por questões religiosas, foi banida pelo imperador romano Teodósio. Seu renascimento só
aconteceu cerca de 2.500 anos depois, graças ao empenho do barão francês, Pierre de Coubertin.
14
Os Jogos Olímpicos da Antiguidade possuíam o poder de interromper batalhas e combates para que os
participantes e espectadores pudessem chegar com segurança à cidade realizadora do evento. Este pacto
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concepção moderna do “Olimpismo”, que se auto representa como filosofia de vida a
serviço

do

desenvolvimento

harmonioso

da

humanidade.

Simbolizados

no

entrelaçamento dos cinco Anéis Olímpicos tal discurso tem estado associado aos Jogos
Olímpicos desde sua primeira edição moderna, em Atenas em 1896, até edições
contemporâneas e também tem se manifestado nos eventos organizados por outras
instituições afiliadas ao Movimento Olímpico, inclusive a FIFA.
A tensão existente entre o discurso de princípios idealistas e a busca de uma
sólida base financeira de auto-sustentação tem ocupado lugar central na luta pela
definição da visão legítima de mundo dentro do Movimento Olímpico. Dentro de uma
conjuntura extremamente favorável ao mercado nas últimas décadas do século XX, as
duas lógicas, a princípio antagônicas, que regem a filosofia olímpica moderna
encontraram uma fórmula legitima de conciliação a partir do ponto de vista dominante.
Dentro desse ponto de vista, é justamente o discurso de valores não comerciais
que mais interessa comercialmente aos seus “parceiros”. O caminho adotado para
legitimar tal conciliação encontra-se claramente expresso na fala de, Michael Payne , um
dos responsáveis pelo atual programa de marketing do COI, em seu livro “A virada
Olímpica”, onde apresenta os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para retirar o
Movimento Olímpico de uma condição de quase falência no início dos anos 1980 e
torná-lo o proprietário da marca da mais valorizada do mundo.
[...] Cada vez mais, os críticos olímpicos admitem que essa tensão não é
mais conflito, mas tornou-se equilíbrio dinâmico no qual a identidade
dos jogos, como a incorporação de um conjunto especial de valores,
envolve uma dança delicada com entidades comerciais ansiosas por usála para vender o seu produto” (Payne, 2006, p. 32).

A chave utilizada para resolver o paradoxo foi promover e tornar hegemônico
dentro do Movimento Olímpico a ideia da conciliação definitiva entre o mercado que o
sustenta e os valores morais do olimpismo, através de um revolucionário programa de
marketing que se apoia fundamentalmente em duas estratégias: o controle centralizado da
venda do direito de exclusividade para a transmissão televisiva em cada território do
mundo e a venda do direito exclusivo, por categoria de produto, de associar uma
determinada marca à marca dos jogos. Dentro desse programa, que constitui uma das
maiores viradas da história do mundo empresarial, a mercadoria mais valorizada é
recebeu o nome de Trégua Olímpica. A Assembléia Geral da ONU tem aprovado uma resolução
similar antes de cada edição dos Jogos desde 1993.
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exatamente o conjunto de valores não comerciais associados ao olimpismo e altamente
valorizados pelo marketing empresarial, tais como: a honra, a integridade, a
determinação, a copetitividade e o compromisso com a excelência.
Embora de modo menos institucionalizado, com regras menos claras e com uma
menor preocupação em manter imaculados os valores da marca de sua propriedade, a
FIFA também chegaria a uma condição semelhante à do COI através da implementação
de um também inovador programa de marketing.
Não é apenas o Movimento Olímpico com seu discurso do amor desinteressado
pelo esporte que une a FIFA e o COI. À frente das duas instituições, no momento de
implementação de seus programas de marketing, se encontravam dois homens fortes e
autoritários. Na FIFA, João Havelange, amigo próximo dos generais da ditadura militar
no Brasil , que foi eleito presidente da Federação em 1975 e lá permaneceu por 23 anos.
No COI, estava Juan Antonio Samaranch, presidente da instituição entre 1980 e 2001 e
que tem como parte integrante do seu currículo uma longa participação no governo
fascista do General Franco na Espanha.
Por trás desses dois homens, um único homem, Host Dassler. Na busca de
contratos com as Federações para a utilização de materiais esportivos da Adidas, empresa
da família e sob sua direção, Dassler estabeleceu estreitos laços de troca com os
principais dirigentes de organizações esportivas do planeta e tornou-se o homem mais
poderoso do mundo dos esportes entre o início dos anos 1970 e sua morte em 1987.
Durante este período, não houve eleição para cargo esportivo importante no mundo em
que Dassler não tenha exercido influência – sem excluir as eleições de Havelange na
FIFA e Samaranch no COI15. Fazia parte da estratégia de Dassler manter executivos de
sua confiança em cargos importantes em federações e agências de atletismo do mundo
inteiro. Foi Dassler que levou Michael Payne para o COI e Josef Blatter para a FIFA.
Antes de ser convidado a pensar um programa de marketing global para o COI, sua
carteira de propriedades esportivas já incluía os direitos de marketing da FIFA e a Copa
Davis de tênis.
Ao assumir a presidência do COI, em 1980, Samaranch encontrou o Movimento
Olímpico à beira do colapso. Depois do trágico assassinato de 11 membros da equipe de
15

Ver PAYNE (2006); POUND (2004) e JENNINGS (2011).
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Israel por terroristas durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Berlim, da dívida
contraída pela Cidade de Montreal como legado da organização dos Jogos Olímpicos de
Verão de 1976, da desistência de Dever, após vencer o processo seletivo para sediar os
Jogos de Inverno do mesmo ano, e do boicote de 66 países aos Jogos Olímpicos de 1980
em Moscou, a tarefa de encontrar cidades dispostas a sediar o evento parecia cada vez
mais difícil de ser realizada.
O caixa da instituição também anunciava sérias dificuldades, com menos de
duzentos mil dólares em liquidez e apenas dois milhões de dólares em ativos. Diante de
tal conjuntura, três foram as principais estratégias interdependentes adotadas por
Samaranch: recuperar a unidade do Movimento Olímpico que se encontrava em crise,
assumir o controle da agenda olímpica através de um trabalho diplomático com
governantes e estabelecer uma independência financeira através de uma estratégia de
marketing global16.
Considerando a última tarefa como de valor capital para a realização das outras
duas, Samaranch, eloquente defensor do fim do amadorismo e da diversificação das
fontes de renda da entidade, pediu ajuda ao amigo Dassler e sob a sua orientação
enfrentou dois desafios: aumentar as receitas oriundas das transmissões de TV e dos
programas de patrocínio.
Em relação à transmissão de TV, a estratégia adotada pelo COI sob a direção de
Samaranch foi assumir diretamente o controle das negociações. Em um primeiro
momento esta negociação era feita sempre em conjunto com o COJO responsável pela
organização do evento em questão. Com a implantação, a partir de meados dos anos
1990, de uma nova estratégia de contratos de longa duração, envolvendo mais de um
evento e, sempre que possível, antes da escolha da cidade sede, o COI conseguiu eliminar
a presença do COJO do processo de negociação.
Mas não era apenas na receita de transmissão televisava que o COI apostava para
criar a almejada sólida base financeira. Uma estratégia de patrocínio em escala planetária
também era a meta. Foi também a empresa de Dassler, a International Sport and Leisure
(ISL), que apresentou ao COI em 1982 a ideia de um programa único de patrocínio
mundial, o programa The Olympic Partners (TOP). Com uma proposta de exclusividade
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por categoria de produtos e serviços, envolvendo não apenas os eventos em si, mas o
Movimento Olímpico como um todo, o programa TOP inaugurava um modo de
negociação e distribuição das receitas centralizada no COI, através da ISL, acabando com
a negociação direta com COJOs e Comitês Olímpicos Nacionais, CONs, como era a
prática anterior. O sucesso financeiro da estratégia de marketing, utilizada pelo COJO de
Los Angeles para os Jogos Olímpicos de 1984 serviu como inspiração.
Tabela 1: Receita do marketing olímpico nos 5 últimos quadriênios (em US$ milhões)
1993 – 1996

1997 – 2000

2001 – 2004

2005 – 2008

1,251

1,845

2,232

2,570

3,850

Programa TOP

279

579

663

866

950

Patrocínio Doméstico

534

655

796

1,555

1,838

Bilheteria

451

625

411

274

1,238

Licenças

115

66

87

185

170

2,630

3,770

4,189

5,450

8,046

FONTE
Direitos de Transmissão

Total

Fonte: COI (IOC, 2012)

2009-2012

‘

Além do Programa TOP e da transmissão de TV, as receitas do marketing
Olímpico contam ainda com a bilheteria, a venda de licença para utilização da marca
Olímpica em produtos e souvenires e o patrocínio doméstico – normalmente gerenciado
pelo COJO da cidade anfitriã. A evolução dessas receitas nos cinco últimos quadriênios,
que chegou a atingir a soma de 8,04 bilhões de dólares no período 2009-2012, encontrase na tabela 1, acima.
Com contribuições que sempre giram em torno da metade do valor total
arrecadado para cada quadriênio, a predominância dos direitos de televisão tem sido
evidente, nos últimos dados oficiais apresentados pelo COI, para a receita do marketing
olímpico. Em segundo lugar aparece o patrocínio doméstico, mas sua contribuição tem
como destino direto o COJO e não o COI. A segunda fonte de renda direcionada para o
COI tem sido o Programa TOP.
Adotando práticas que diferem em alguns aspectos das do COI, a FIFA chegou ao
Final da Copa do Mundo de Futebol de 2014 no Brasil com resultados financeiros
igualmente sólidos. Com um faturamento total de aproximadamente 5,7 (FIFA,2015)
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bilhões de dólares no quadriênio 2010-2014, que muito se aproxima do apresentado pela
outra instituição, a FIFA também concentra suas principais fontes de receita na venda dos
direitos de marketing (29%) e de transmissão televisiva (43%) Como visto na tabela 2.
Tabela 2: Receitas da FIFA no quadriênio 2007-2010
(US$ milhões)

a eventos

Receitas Relacionadas

Receitas
oriundas de
outras fontes

%

To
tal

VALOR

C
opa
do
Mu
ndo
de
201
4O
utr
no
os
Bra
eve
sil
ntos

FONTE

Direitos de Transmissão

2,484

56

2,484

43

Direitos de marketing

1,580

49

1,629

29

Direitos de hospitalidade17

-

-

185

3

Licença de produtos

-

-

115

3

Outros

-

-

724

12

Outras receitas operacionais

271

5

Receitas financeiras

310

5

5,718

100

Total Geral
Fonte: FIFA (FIFA, 2015)

Ainda de acordo com a tabela 2, embora seja a responsável pela organização de
diversos outros campeonatos, a Copa do Mundo e Futebol é, sem dúvida, a principal
fonte de renda da FIFA, produzindo 71 % das receitas, contra 29 % do restante das
receitas.
No caso da FIFA, as exposições publicitárias são permitidas dentro dos locais de
competição e, como pode ser percebido na forma de organização das receitas na tabela,
diferente do COI, os contratos da FIFA, são firmados por evento e não por espaço de
tempo.
Para chegar à presidência da FIFA, a principal promessa de campanha de
Havelange aos dirigentes de Federações Nacionais era a de aumentar o número de países
participantes nos campeonatos mundiais sob sua responsabilidade. De fato, ele conseguiu
cumprir sua promessa, dobrando o número de participantes na Copa do Mundo de
17

Os direitos de hospitalidade são aqueles referentes às vendas, gestão e funcionamento do Programa de
hospitalidade para os eventos da FIFA que inclui bilhetes e serviços para os eventos promovidos para a
entidade.
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Futebol durante o período em que esteve à frente da entidade: em 1974 o número de
países a competir era 16 e em 1998 chegou a 32, mesma quantidade que permanece até
hoje. Para tal façanha, precisou de dinheiro e a estratégia utilizada foi transformar o
futebol numa das mais esplêndidas commodities do mundo, contando com a ajuda de
Host Dassler para a comercialização junto aos transmissores e patrocinadores, agora
denominados “parceiros”.
Apesar das semelhanças de estratégias e resultados, alguns aspectos, diferenciam
a FIFA e o COI. Se o marketing da FIFA se apoia principalmente no simbolismo
relacionado à paixão pelo futebol para vender o seu produto, o COI apela para os valores
éticos e morais associados ao Movimento Olímpico. No COI, o que se encontra à venda
em condição de exclusividade por território ou por categoria de produto não é um espaço
publicitário, mas a ideia de associação entre cada marca ou rede de televisão aos valores
não comerciais do olimpismo.
Enquanto a FIFA vende espaços publicitário dentro de estádios e telas de
televisão durante a exibição de uma partida de futebol, o COI descobriu que é exatamente
a ausência desses espaços que mais valorizava a comercialização da marca olímpica. Daí
a importância que a instituição confere ao controle para que nenhum tipo de publicidade,
nem mesmo a do seu parceiro mais caro, ou qualquer outra manifestação que não o jogo
seja apresentada na tela ou dentro dos locais de competição, durante a exibição das
provas.
Se, em caso de escândalos e denúncias de corrupção, o COI trata de encontrar
rapidamente alguns culpados e estabelecer, de imediato, punição e/ou afastamento, a
FIFA se abriga sob a égide do anonimato garantido pela legislação suíça para que os
responsáveis permaneçam impunes até que a situação se torne insustentável18
Se, mesmo seguindo por caminhos diferentes, o faturamento atingido pela FIFA e
pelo COI tem sido suficiente para manter satisfeitas todas as instituições envolvidas na
promoção do espetáculo esportivos ele se revela quase insignificante, se comparado com
18

Cita-se, como exemplo, o escândalo de denúncias de propina para assegurar os contratos com a
atualmente falida ISL, cujos principais protagonistas, Ricardo Teixeira e João Havelange, estão sendo
investigados por várias instituições, inclusive pela Justiça suíça e Congresso brasileiro. Só em 2012
Ricardo Teixeira pediu exoneração do cargo que ocupava no Conselho Executivo da FIFA e das
presidências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Comitê Organizador Local (COL) da Copa
do Mundo de 2014. João Havelange pediu afastamento do COI, onde participava como membro, mas
continua a ser presidente Honorário da FIFA.
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os investimentos exigidos em infraestrutura, instalações e serviços para a produção de
eventos dentro dos padrões impostos pelos “parceiros”.
Nesse sentido, a estratégia adotada, foi a progressiva transferência de
responsabilidade financeira sobre a organização dos jogos das instituições para as cidades
e países sedes dos eventos, através de um controle político e jurídico sobre estes países
cada vez mais claro.
É exatamente nesse ponto que se dá a convergência entre o campo de produção do
espetáculo esportivo e o campo onde se produz a cidade neoliberal. Ao buscar agentes
capazes de bancar as condições físicas e operacionais para que o espetáculo se realize, as
instituições responsáveis pela produção dos megaeventos esportivos vão encontrar
máquinas burocráticas de cidades e países sedentas por realizar tal proeza em troca de
exposição midiática e legitimação para grandes projetos que, em circunstâncias normais,
teriam dificuldade em obter aprovação.
Para se sustentarem com seu faturamento bilionário estas instituições se apoiam,
então, em uma engrenagem movida basicamente por três rodas de disputas: dos difusores
pela exclusividade de direitos de transmissão em cada território, dos “parceiros” pela
exclusividade de patrocínio por categoria de produto e das cidades por sediar os eventos.
A manutenção do valor da marca (Olímpica ou FIFA), e o consequente faturamento da
instituição proprietária, depende do giro contínuo e equilibrado dessa engrenagem.
Quanto mais valorizada a marca, maior a disputa entre cidades por se associar a ela e se
manter no centro da mídia mundial. Consequentemente, maior será também o poder de
barganha e a capacidade de exigência da instituição respectiva em relação a estas cidades
e mais espetacular se tornará a produção do evento (ainda que a custos, econômicos,
sociais e políticos muito altos). Quanto mais espetacular a produção do evento, mais
eficiente no atendimento às expectativas dos “parceiros”, maior a disputa pelos direitos
de marketing e pela exclusividade da transmissão, maior o número de expectadores
atingidos, o que retroalimenta a valorização da marca e assim sucessivamente. Caso uma
dessas rodas emperre, as outras também tendem a emperrar e a engrenagem se vê
ameaçada de entrar em colapso.
Não se pode esquecer, entretanto, que, dentro da escala do país e da cidade, outras
engrenagens se movimentam na articulação de outros interesses. As exigências impostas
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pelas instituições internacionais, especialmente aquelas em relação aos prazos e
grandiosidade das instalações e obras de infraestruturas, se encaixam perfeitamente na
legitimação de medidas destinadas à viabilização de interesses que atuam localmente e,
desse modo, manter em movimento a roda das cidades em disputa.
Considerações finais
Alguns padrões e regularidades podem ser observados nessa linha cronológica. Se
a produção e alteração de regras propiciaram a construção de uma autonomia jurídica e
política do campo de produção do espetáculo ao longo dos séculos XX e início do XXI,
elas não ocorreram de forma instantânea. Tais processos se deram de forma lenta e
gradual, às vezes quase imperceptível.
Contribuindo para retardar o processo, o longo tempo transcorrido no que
poderíamos chamar ciclo natural mínimo para que as mudanças dentro do movimento
Olímpico se processem – período entre uma proposta de mudança, sua aprovação, o
processo de candidatura e organização dos jogos, até sua materialização concreta em uma
cidade – vem se somar à delicadeza imposta pela necessidade de articulação de interesses
em disputa, dentro do próprio campo e em sua relação com outros campos, especialmente
aquele que lhe confere suporte financeiro e aquele onde se produz a cidade.
Dois fatores podem funcionar como catalizadores para uma reorganização mais
acelerada do campo, a inovação e a crise. Os ciclos de inovação, por sua vez, podem ser
impulsionados em duas situações especiais. Em um primeiro momento, durante o
processo de candidatura. A “necessidade” de superar as concorrentes dentro de um
processo competitivo agressivo, sempre desafia as cidades a oferecer algo a mais.
Um novo impulso na produção de inovação se dá no momento da organização dos
Jogos. Nesse caso a inovação pode ser provocada pela vontade de agradar ao COI e de
superar o sucesso das cidades que as precederam como Jogos Olímpicos (caso de Los
Angeles no oferecimento da primeira Vila Olímpica) ou o desejo de conciliar interesses
de grupos que agem localmente, como é o caso dos projetos de reestruturação urbana no
Rio de Janeiro (Oliveira, 2015), ou ainda dos grandes projetos de desenho urbano na
Cidade de Barcelona, seu modelo inspirador. Igualmente inovadores também foram o
aparato legislativo contra o “marketing de emboscada” (AUSTRALIA, 1997) e de
governança para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 (AUSTRALIA, 1995) ou a

23

Arquitetura espetacular de Montreal para os Jogos Olímpicos de 1972, seguida por
Athenas (2004) e Pequim (2008).
Ao adquirir o status de “modelo”, de experiência bem sucedida, a inovação é
voluntariamente incorporada, com a ajuda das empresas de consultoria, na forma de
compromissos assumidos nos dossiês de candidatura. A seguir ela é introduzida de modo
gradual no aparato regulatório do COI, inicialmente na forma de sugestão e
posteriormente na forma de exigência. Desse modo, a possibilidade de sua reprodução
nas cidades e países sedes dos Jogos Olímpicos seguintes é quase certa, seja na forma de
instrumento jurídico, seja na forma de intervenções concretas no espaço. Esse ciclo
inovador pode atravessar várias Olimpíadas19 até que se conclua completamente, ou seja,
perca o seu caráter de inovação e assuma a condição de padrão olímpico, impulsionando
a “necessidade” de outra inovação.
Conforme já identificado por Poulantzas (1974) e instrumentalizado pelos
pensadores que defendem o planejamento consensual neoliberal, a crise sempre se
oferece como uma ótima oportunidade para a introdução de medidas autoritárias, uma
vez que ela exige respostas rápidas e ágeis. Em momento de crise, não há espaço para a
discussão política. Nesse sentido, conforme atesta Payne (2006), citando Samaranch,
crises como a vivida pelo Movimento Olímpico na entrada dos anos 1980 ou após os
Jogos de 1996 em Atlanta, ou ainda a relativa ao escândalo de Salt Lake City,
possibilitaram ao COI acelerar processos de mudanças que, em circunstâncias normais,
poderiam durar mais de uma década para serem implementadas.
A despeito do discurso de ideais universalistas, o campo econômico sempre
interagiu de forma marcante com o campo de produção do espetáculo esportivo. Tal
interação se deu de forma mais discretas até o início dos anos 1970 e de forma
completamente explícita a partir do avanço do projeto neoliberal, quando o mercado
passa a ditar abertamente as regras do jogo.
Pode-se dizer que, nos momentos iniciais, a relação com a acumulação capitalista
se dava mais como suporte ideológico mútuo – do esporte moderno para facilitar a
distinção social e formação da moral burguesa e dessa mesma moral burguesa para
sustentar a autonomização do campo – que através da produção e comercialização de
19

As Olimpíadas estão aqui tratadas no seu sentido de calendário temporal, conforme estabelecido na Carta
Olímpica.
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mercadorias. A partir da crise do capitalismo que cria as bases para a globalização
neoliberal e transforma o próprio espetáculo em sua mercadoria vedete (DEBORD,
1996), tal relação passa a se dar de forma mais íntima e explícita. Com a consolidação
do projeto neoliberal, ela se transforma em agressiva quando o mercado passa a ditar
abertamente as regras do jogo. Destaca-se nesse processo, o papel assumido pela
transmissão televisiva como elemento viabilizador da espetacularização, por conseguinte,
da constituição de um campo autônomo onde se produz o espetáculo esportivo e da
configuração que adquire hoje suas relações com a cidade.
Na medida em que buscava uma sustentação financeira que lhe garantisse a
consolidação da autonomia política e jurídica sobre as cidades, incialmente construída
sobre as bases dos valores éticos e morais do fair-play, o campo de produção do
espetáculo esportivo ia sofrendo uma submissão cada vez maior ao campo econômico
através da progressiva venda desses mesmos valores. O desenho da relação de forças
entre esses campos na atualidade determinou uma condição especialmente adequada a
um desfecho onde, através da utilização do campo de produção do espetáculo esportivo
como meio, o campo econômico submete a si e aos interesses em disputa em seu interior,
a cidade e o conjunto de pessoas que nela habitam.
Todo esse processo traz em si, entretanto, uma grande contradição que lhe é
inerente. Quanto mais complexos e eficazes esses mecanismos de controle sobre as
cidades, maiores os investimentos públicos demandados para a organização e realização
dos eventos. Nessas circunstâncias, o fantasma de um esfriamento na disputa por sediar
os jogos ainda ronda o COI e ameaça parar toda a engrenagem em funcionamento. Os
crescentes investimentos e endividamento público, os elefantes brancos e as ameaças à
soberania estão entre os vários argumentos críticos que colocam a marca sob constante
ameaça de desvalorização e é nesse sentido que novos discursos, como o do legado, vão
sendo incorporados na tentativa de justificar os investimentos públicos e resolver a
contradição.
A capacidade de mobilização e controle da sociedade pode, portanto, produzir
resultados surpreendentes no sentido de amenizar as consequências perversas de uma
estratégia de desenvolvimento que carrega em si e como única possibilidade de garantia
da própria existência o pressuposto primordial de preservação dos interesses do capital.
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