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O legado dos megaeventos esportivos: Jogos Olímpicos 
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Estamos chegando ao final da época dos megaeventos esportivos no Brasil, com a 

Copa do Mundo de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos 2016 sendo os acontecimentos mais 

importantes. Hoje em dia, podemos olhar para trás e já tentar organizar um resumo da 

experiência que foi bastante confusa. No Rio de Janeiro, os megaeventos esportivos 

começaram com os Jogos Pan-Americanos em 2004, que foram avaliados por muitos como 

um sucesso. Esta experiência aumentou a expectativa de uma década de êxito para o 

Brasil, a partir da escolha do país para sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.  

Políticos, empresários e dirigentes esportivos se animaram com a vinda destes 

eventos ao Brasil e prometeram impactos positivos e duradouros à população brasileira em 

geral. Cunhou-se o termo “legado” para descrever as consequências positivas dos 

megaeventos.  

No decorrer desta época dos megaeventos, o Brasil experimentou vários momentos 

de tensão, como as manifestações de 2013 - as chamadas jornadas de junho -, uma derrota 

da seleção brasileira inesperada – na plasticidade do placar – na semifinal da Copa do 

Mundo, uma campanha eleitoral tensa e em seguida, um processo político que levou ao 

afastamento da presidente.1 O resultado é que o discurso público no Brasil em 2016 fala de 

uma crise em vários setores: econômico, político, social, constitucional e esportivo.  

Este cenário leva a meu ver dois questionamentos. O primeiro é o debate sobre o 

legado de um megaevento. Como podemos definir e medir o legado? Será que o legado tem 

a garantia de ser positivo? O segundo questionamento é até que ponto as várias crises são 

consequências diretas dos megaeventos. Ou seja, será que os gastos com a Copa do 

Mundo e os Jogos Olímpicos provocaram a crise política e econômica? Em seguida, vou me 

dedicar a estes dois pontos de discussão. 

O debate sobre o legado foi e continua sendo intenso. Desde a escolha do Brasil como 

sede da Copa do Mundo de 2014, fui várias vezes convidado a participar de painéis que 

discutiram a questão. Nessas mesas de debate, encontravam-se normalmente 

                                                           
1 Me dei conta da dificuldade de escrever sobre os acontecimentos que tem um peso político forte. Em 15.12.15 
se abriu um processo de afastamento da presidente da república Dilma Rousseff no congresso nacional. Este 
processo está sendo chamado de impeachment e de golpe, dependendo do lado político. Aliás, o uso da palavra 
presidente ou presidenta também tem peso político.   
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representantes de algum nível governamental ou de alguma federação esportiva que 

defendem os eventos, e representantes de movimentos sociais que criticam os eventos. 

Estes palestrantes sempre foram muito bem preparados e trouxeram uma apresentação de 

Power Point para dar mais peso ao seu argumento.  

Os defensores dos megaeventos costumavam mostrar nas suas apresentações várias 

estatísticas e tabelas com muitos números, que deveriam evidenciar os investimentos 

financeiros dos quais o Brasil se beneficiaria. Assim, apresentaram uma conta com um valor 

positivo no seu último slide e, portanto, um legado positivo. Os opositores aos megaeventos 

fizeram a mesma coisa: mostraram slides com estatísticas, tabelas e valores, porém, com a 

diferença que no seu último slide havia um valor negativo. Assim, afirmaram que 

conseguiram evidenciar que o legado seria negativo.  

Este exemplo, mostra como é difícil avaliar de antemão as consequências de um 

megaevento. As previsões feitas pelos palestrantes dependeram fortemente de uma postura 

política e do seu contexto social. Ou seja, observamos uma disputa pela definição daquilo 

que é o legado e como ele deve ser avaliado (Curi, 2013). Em geral, se entende legado 

como algo positivo, tanto que os opositores dos megaeventos começaram a usar a palavra 

impactos (Sánchez, et al., 2014) que podem também ser negativos.   

O Comitê Popular da Copa e Olimpíadas (2014) publicou vários dossiês, nos quais 

resume alguns impactos negativos, como remoções forçadas, exclusão social através do 

aumento do valor de ingresso de jogos de futebol, interferência no livre comércio, 

precarização em trabalhos temporários, limitação de direitos pessoais de manifestantes, 

negligência de assuntos como meio ambiente, segurança pública e transporte em áreas 

distantes dos eventos.  

Do outro lado, os defensores dos megaeventos, citam várias vantagens, como novas 

oportunidades econômicas nas áreas empreendedoras, no turismo, no esporte, na 

construção civil, mas também através do ganho marqueteiro da sede na mídia internacional. 

Políticos declaram obras como investimentos no transporte urbano, no equipamento cultural 

e esportivo como legado.  

Gostaria de relatar uma outra experiência numa mesa de debate que eu tive em Belo 

Horizonte. Nesta mesa, teve um representante do governo de Minas Gerais, que começou 

sua fala com a seguinte pergunta “Qual o legado que vocês desejam dessa Copa do 

Mundo?” O público formulou desejos nas áreas de transporte, saúde, educação e segurança 
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pública. Ou seja, exatamente as exigências formuladas pelos manifestantes durante as 

jornadas de junho de 20132. 

O palestrante estava bem preparado, porque a partir dessas respostas ele mostrou os 

slides do seu Power Point com as tabelas e números de praxe. Mas ele tinha organizado os 

valores gastos pelo governo de Minas Gerais em quatro tabelas: transporte, saúde, 

educação e segurança pública. Ou seja, ele certamente já fez outras palestras e sabia quais 

eram as exigências do público e reagiu a isso. Isso significa que o governo de Minas Gerais 

de fato investiu nas áreas citadas? Certamente. Mas não necessariamente da maneira como 

o público imagina.  

Temos aqui outro problema típico de estatísticas: os números parecem ser objetivos, 

mas ao mesmo tempo dependem de interpretação. O investimento em saúde pode ter 

acontecido em algum hospital em um bairro nobre ou na zona periférica, uma nova linha de 

metrô pode atender os bairros pobres ou reforçar a infraestrutura nas áreas já privilegiadas, 

etc. Ou seja, os dados foram apresentados de forma quantitativa e não qualitativa. E a 

interpretação desses dados certamente depende novamente do contexto social e político de 

cada um.  

O que tanto defensores quanto opositores de um megaevento têm em comum é a 

crença que este legado seria planejável. Os defensores apresentam um plano, que na 

opinião deles seria benéfico para toda a população, e dizem que vão realizar este plano. Os 

opositores respondem a isso afirmando que este plano não é benéfico para toda a 

população, mas serve para beneficiar os ricos e prejudicar os outros. Essas argumentações 

são bastante materialistas e utilitaristas, porque eles querem medir o legado em ganhos 

materiais.  

Ambos os partidos esquecem tanto a dimensão do acaso quanto a dimensão 

simbólica. Para esclarecer este argumento, o leitor precisa se perguntar: quais os 

acontecimentos das duas Copas do Mundo que aconteceram no Brasil que ficaram na 

memória coletiva dos brasileiros? Sobre qual evento vamos falar daqui há 20 ou 30 anos 

lembrando dessas copas? Dos novos estádios, linhas de metrô ou museus? A resposta é 

certamente as derrotas da seleção brasileira contra o Uruguai em 1950 e contra a Alemanha 

em 2014. Ou seja, nós estamos falando de fatores incontroláveis que ninguém planejou 

dessa maneira.   

                                                           
2 Em junho 2013 aconteceu a Copa das Confederações no Brasil, uma espécie de torneio teste um ano antes da 
Copa do Mundo de Futebol. Durante este evento se organizaram manifestações espontâneas em muitas cidades 
brasileiras com milhões de participantes. 
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Estes acontecimentos são tão importantes por causa do seu valor simbólico e não 

material. Há toda uma narrativa sobre o “complexo de vira-lata” brasileiro a partir da derrota 

de 1950 que deve ser superado. As exatas consequências da derrota contra Alemanha só 

podem ser analisadas em alguns anos. De um lado, o resultado desse jogo “7:1” se tornou 

uma metáfora muito usada para situações cotidianas absurdas. Do outro lado, pode dar 

continuidade a uma narrativa de inferioridade brasileira perante as nações consideradas de 

primeiro mundo.  

Mas há também, cientistas sociais que afirmam que as coisas mudaram e que os 

brasileiros começaram a ver as próprias derrotas com mais leveza e humor. Outra 

argumentação seria que a dimensão política teria sido mais importante do que a esportiva 

na Copa do Mundo de 2014. A população brasileira teria discutido mais as tensões políticas 

do que as tragédias da seleção brasileira3.  

Temos exemplos parecidos em relação aos Jogos Olímpicos. Assim, os Jogos 

Olímpicos de Berlim em 1936 estão sendo lembrados como os jogos de Hitler, e aqueles de 

Munique em 1972 como os jogos dos atentados (Vowinckel, 2007). Em ambos os casos a 

Alemanha investiu pesadamente em obras e estádios novos, mas mesmo assim não 

conseguiu ofuscar o peso dos significados simbólicos. Os próprios opositores e defensores 

de megaeventos têm seus jogos-símbolos. Assim, a edição de 1976 em Montreal se tornou 

o símbolo de Jogos Olímpicos mal sucedidos, porque a cidade sede se endividou bastante. 

Do outro lado, os defensores de megaeventos não cansam de citar os Jogos de 1992 em 

Barcelona como exemplo positivo de legado, por causa das transformações consideradas 

positivas pelas quais passou esta cidade sede. 

É importante chamar a atenção que todos esses exemplos se tratam de 

representações discursivas. Pouquíssimas pessoas têm noção de quais foram os 

investimentos financeiros em estádios e equipamento urbano nestas cidades sedes, e até 

que ponto estes investimentos foram considerados bem-sucedidos pela população local. 

Nesse sentido, se mostra importante observar quais os discursos que prevalecem em 

relação às sedes de megaeventos esportivos.  

A cidade do Rio de Janeiro administra sua preparação para os Jogos Olímpicos 

através da “Empresa Olímpica Municipal”. Esta instituição criou um site para documentar os 

preparativos para os Jogos Olímpicos e o legado no endereço www.cidadeolímpica.rio. O 

site está presente também nas redes sociais, dos quais interessa agora o facebook, por 

causa da possibilidade de comentários dos leitores. Enquanto os editores do site tentam 

                                                           
3 Ambas as afirmações resultam de conversas particulares com Simoni Lahud Guedes e Édison Gastaldo. 
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construir um discurso positivo sobre os Jogos Olímpicos, muitos leitores usam a ferramenta 

dos comentários para chamar a atenção para aquilo que percebem como negativo. Vejamos 

alguns exemplos: 

Tudo lindo,maravilhoso e maquiado pra turista não ver o resto. Mas o 
povo do rio vai participar disso tudo sem se preocupar com a ruína da saúde 
pública do estado e a insegurança,melhor ter festa e gastar bilhões com 
besteirol que fazer o povo ter qualidade de vida né? Brasil de pão e circo. 
(sic. Albert Sant´ana, 13.04.2016) 

Pena q deve ser td super, hiper, mega power faturado isso sem falar 
q do outro lado da cidade deve tá c dificuldade em algumas outras coisas. 
(sic. Carlos Cordeiro, 14.04.2016) 

Falta só funcionar!!! Sou carioca e quando preciso do BRT só Jesus 
na causa, do trem então aff, olha a saúde pública como está, as escolas! 
Mas isso é para turista, né, vai ter arrecadação. (sic. Simone Costa, 
28.04.2016) 

 

Estes comentários são reações a postagens sobre a nova linha de ônibus BRT, as 

obras na região da Praça Mauá e o Parque Olímpico. Na mesma época, encontrei muitas 

outras queixas sobre o sistema de saúde, as escolas, a previdência social, insegurança nas 

ruas e o transporte público no mesmo sítio do facebook. Parece que os leitores deste site 

usam os comentários como canal de reclamações. Assim, conectam qualquer situação 

percebida como calamidade com o megaevento esportivo.  

A argumentação dos queixosos parece ser: “Vocês tem dinheiro para uma futilidade 

como os Jogos Olímpicos, mas não para as necessidades básicas da população.” Esta 

afirmação está conectada com duas outras acusações: 1. As obras para os Jogos são 

superfaturadas para poder financiar a corrupção, 2. Os Jogos em si não são para o povo 

brasileiro, mas para os turistas estrangeiros.  

A Alemanha dispensou as Olimpíadas pois tinham coisas mais 
importantes para beneficiar a população. (sic. Rui Barbosa Jardim, 
13.04.2016) 

 

O discurso nesses comentários não é novo e não é restrito aos Jogos Olímpicos. Ele 

se encaixa perfeitamente no discurso do vira-lata, no qual o brasileiro se percebe como 

inferior, que os próprios políticos e dirigentes esportivos seriam corruptos e incompetentes e 

que “lá fora” seria tudo melhor. Ou seja, se o objetivo do legado for mudar este discurso, 

parece que isso não foi bem sucedido em relação aos próprios brasileiros. 

Algo parecido vale para a percepção do Rio de Janeiro e do Brasil em outros países. 

Não tenho dados em relação a esta questão, mas acredito que não estou completamente 

equivocado em afirmar que o Brasil tem a imagem de ser um país receptivo, alegre e festivo, 

mas que infelizmente tem uma desigualdade social grande, um problema de violência 

urbana, corrupção e falta de planejamento. Igualmente ao discurso doméstico brasileiro, 
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duvido que estes preconceitos em outros países em relação ao Brasil de fato mudam por 

causa dos megaeventos esportivos.  

Já Durkheim e Mauss (1981) ensinaram que nós humanos pensamos em categorias, 

ou seja, sistemas de preconceitos que tem algum tipo de lógica. Isso significa que é 

extremamente complicado mudar estes preconceitos, independente se eles conferem com a 

´realidade` ou não.  

Assim, estamos chegando à segunda questão, que é definir o que faz parte do legado 

de um megaevento, o que é igualmente difícil de definir. Gostaria de começar esta questão 

citando as Jornadas de Junho. Este termo se refere às manifestações que ocorreram em 

todas as grandes cidades brasileiras durante o mês de junho de 2013, no qual aconteceu a 

Copa das Confederações no Brasil. Não há consenso de quando e porquê exatamente 

estas manifestações começaram, porque há relatos de manifestações em Natal, Porto 

Alegre e São Paulo bem antes do mês de junho. A maioria dessas manifestações trouxeram 

exigências contra o aumento do valor da passagem de ônibus nestas cidades. Os 

iniciadores neste momento eram estudantes, provavelmente com uma pauta da esquerda 

política (Damo, 2013; Curi, 2014).  

Mas no decorrer da Copa das Confederações estas manifestações aumentaram, até 

chegar a uma quantidade acima de um milhão de pessoas nas ruas no Rio de Janeiro, por 

exemplo. Neste momento, as exigências e o perfil dos manifestantes se tornaram confusos: 

houve participantes de todas as linhas políticas com exigências como melhor transporte, 

saúde, educação, segurança pública, além de manifestações contra a corrupção, etc. Mas 

teve também manifestações violentas dos chamados Black Blocs. A situação é tão confusa 

e as exigências tão pouco elaboradas, que é difícil dizer o que os manifestantes exatamente 

queriam e quais as consequências destas manifestações4.  

A probabilidade que estas manifestações se formaram deste tamanho por causa dos 

megaeventos esportivos é bastante alta. Se isso for verdade, então, deixaram algum legado 

não planejado e simbólico, porque os organizadores certamente não contaram com estas 

manifestações em massa. As manifestações certamente ficaram na memória dos brasileiros. 

Mas será que causaram alguma mudança no sistema de saúde, educação, transporte e 

segurança pública do Brasil? Podemos especular se o junho de 2013 foi o começo do fim do 

governo de Dilma Rousseff, mas dificilmente teremos evidências.  

Agora o que me parece ainda mais importante é a questão do que tudo isso tem a ver 

com Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. É possível que não tenha nada ver. Um 

                                                           
4 Veja também: www.culanth.org/fieldsights/426-protesting-democracy-in-brazil. 
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megaevento esportivo é uma competição esportiva com significado global fora da rotina 

esportiva, com impactos econômicos e sociais no país sede (Horne, Manzenreiter, 2006). 

Ou seja, no centro da atenção estão as competições esportivas para quais são necessárias 

estádios e ginásios. A promessa de um legado nas áreas saúde, educação e transporte na 

verdade está fora do escopo de um evento esportivo. Os governos sempre tem a tarefa de 

cuidar dessas áreas da vida pública. Portanto, o discurso sobre o legado é construído para 

persuadir a população para apoiar a candidatura para o evento.  

Isso significa que muitas das obras e desenvolvimentos que hoje em dia estão sendo 

conectados a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos muito provavelmente teriam acontecido 

de qualquer jeito. A Barra da Tijuca é um objeto de especulação imobiliária há muito tempo 

e a chegada do metrô e do BRT era apenas uma questão de tempo. Os novos museus são 

projetos de prestígio nos quais grandes cidades costumam investir. Até a reforma dos 

estádios era apenas uma questão de tempo. Aliás, Grêmio, Palmeiras e Atlético/MG 

mostraram que não precisa de uma Copa do Mundo para construir novos estádios. A 

mesma coisa vale para o fato de algumas pessoas se beneficiarem mais dos eventos do 

que outras e que tem até algumas que serão prejudicadas. Isso é lamentável, mas acontece 

todos os dias.  

As manifestações das Jornadas de Junho são um pouco mais difíceis de avaliar. Elas 

certamente aconteceram por causa da Copa das Confederações. Mas não é um fenômeno 

intrínseco de megaeventos. Já teve outras manifestações em massa no Brasil como “Diretas 

Já” e “Os caras pintadas” sem vínculo com eventos esportivos. E as exigências dos 

manifestantes são as mesmas do legado prometido que não tem ligação direta com os 

megaeventos como já argumentamos.  

Ou seja, a definição do legado de um megaevento esportivo é bastante difícil. O que 

eu acho que podemos afirmar é que um megaevento não é nem automaticamente benéfico 

nem automaticamente prejudicial para toda a população da sede. Há, de um lado, um 

legado material no sentido dos investimentos em várias áreas. Isso significa que todos os 

envolvidos de alguma maneira na organização do evento, como por exemplo, empreiteiras, 

jornalistas esportivos ou dirigentes esportivos, vão se beneficiar. Já para políticos, o legado 

é ambíguo. No Brasil, parece que teve políticos que conseguiram ganhar em se projetar no 

cenário político com uma pauta ligada aos megaeventos, como Romário e Marcelo Freixo, e 
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outros perderam porque começaram a enfrentar situações complicadas na sua carreira, 

como Sergio Cabral e Dilma Rousseff5. 

Mas um grande problema de um evento é que ele configura uma deadline, ou seja, no 

momento que as obras correm risco de atraso se provoca gastos elevados para cumprir os 

compromissos. Além disso, os eventos servem como justificativa para gastos 

extraordinários, como por exemplo, estádios maiores do que necessários no dia a dia ou a 

retirada de bairros considerados feios. Essa característica pode provocar prejuízos para 

certas camadas da população, que seriam diretamente afetadas de forma negativa. 

 O impacto na economia nacional é difícil de ser medido. Os Jogos Olímpicos de 2004 

em Atenas não pouparam a Grécia da sua crise econômica, enquanto isso a Copa do 

Mundo de 2006 aparentemente não prejudicou a Alemanha. Há estudos na Alemanha que 

indicam que o governo alemão gastou tanto quanto recebeu em relação a Copa do Mundo 

(Preuss, 2008). Ou seja, não houve ganho, mas também não houve prejuízo. Portanto, não 

podemos afirmar que os megaeventos no Brasil provocaram as crises políticas, econômicas 

e sociais.  

Por isso, gostaria de argumentar que o que de fato é importante é o legado simbólico 

de um megaevento, que se refere tanto à imagem positiva que a sede constrói 

internacionalmente, quanto à satisfação dos moradores locais. Com um evento como os 

Jogos Olímpicos, uma cidade tem praticamente – automaticamente - um ganho de 

visibilidade que é imprescindível numa situação de concorrência internacional entre cidades 

e países. Este efeito de marketing praticamente obriga as cidades e países, que tem 

condições de se candidatarem.  

Peço aos leitores para imaginarem que o governo brasileiro publicamente decide não 

se candidatar para sediar uma Copa do Mundo. Acho que não seria defensável perante os 

eleitores. Ou seja, há um desejo na população de receber certos eventos. Ou seja, uma 

Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos podem aumentar o sentimento de satisfação e 

felicidade da população. No caso brasileiro, parece que os megaeventos iniciaram debates 

políticos sobre a distribuição de recursos públicos e o funcionamento do estado na sua 

relação com os cidadãos. Isso tudo seria um legado simbólico.  

Principalmente o legado simbólico não pode ser negligenciado e é, a meu ver, o 

motivo da necessidade de megaeventos para cidades e países. Mas, ao mesmo tempo, 

                                                           
5 Romário (PSB) eleito senador em 2014; Marcelo Freixo (PSOL) é deputado estadual no Rio de Janeiro desde 
2007 e conseguiu um resultado acima das expectativas na eleição a prefeito do Rio de Janeiro em 2012, apesar 
de não ser eleito; Sergio Cabral (PMDB) foi governador do estado do Rio de Janeiro e um alvo importante das 
manifestações de 2013; Dilma Rousseff (PT) foi eleita presidente do Brasil em 2010 e 2014 e sofreu um 
processo de impeachment em 2016.  
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estes eventos provocam consequências nocivas e indesejadas para partes de população. 

Portanto, seria interessante, se fosse possível, criar mecanismos para evitar estes legados 

negativos através de um planejamento a longo prazo, que permite tempo para a consulta 

popular e indenizações justas. As próprias federações internacionais de esporte deveriam 

elaborar um plano para implementar medidas transparentes neste sentido.  
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