
 
   

Interesses envolvidos nas Olimpíadas e na Copa do Mundo de Futebol 

 

  Este artigo propõe analisar o capítulo “Os Jogos Olímpicos: programa para uma 

análise”, do livro Sobre a Televisão, de Pierre Bourdieu, a partir da vertente sociológica 

elaborada pelo autor. Para isso, utilizarei como referência metodológica os modelos 

simbólicos das Olimpíadas e da Copa do Mundo de Futebol presentes nas discussões 

contemporâneas na mídia brasileira e em alguns movimentos sociais. 

  Em seu texto, Bourdieu analisa os Jogos Olímpicos a partir de dois referenciais 

fundamentais, isto é, o real e o oculto. O primeiro refere-se propriamente ao espetáculo 

esportivo e aos seus agentes diretos, como os atletas, técnicos, médicos, comitivas, etc. 

Já o segundo, que o autor analisa criticamente, refere-se ao conjunto de representações 

dos Jogos a partir das filmagens e divulgações das televisões e o que isso impacta 

quanto ao seu conteúdo de “aparência nacionalmente indiferenciado” e o que o 

telespectador absorve sobre o que é publicado.  

  Bourdieu nos chama atenção sobre o modo como a representação televisiva 

transforma a competição esportiva entre atletas de todo o mundo em um “confronto de 

campeões”, onde o ser humano é testado constantemente. Para isso, existe uma 

construção social do espetáculo e das manifestações oferecidas, como as festas de 

abertura e de encerramento, com caráter nacionalista em muitas oportunidades, e a 

produção da imagem televisiva desse espetáculo enquanto um produto comercial que 

obedece à lógica do mercado. O atleta é orientado, senão persuadido, ao treinamento 

exaustivo na busca da perfeição, objetivando o sucesso internacional a um custo muitas 

vezes desproporcional à sua condição fisiológica natural, recorrendo em muitas 

situações ao doping. Para o autor, isso é razão de uma política esportiva dos Estados 

orientada para o sucesso e da exploração simbólica e econômica da vitória. 

  Esse “processo de transmutação simbólica”, conforme define Bourdieu, é atual e 

pertinente. Basta observarmos as cifras milionárias oferecidas por televisões de todo o 

globo para a transmissão das Olimpíadas e do Mundial de Futebol, além das quantias 

exorbitantes que os patrocinadores oferecem pela exclusividade da comercialização dos 

produtos e da publicidade nos jogos. A Rede Record, por exemplo, obteve o direito de 

transmissão da Olimpíada de Londres, realizada em 2012, após pagar ao Comitê 

Olímpico Internacional U$60 milhões, cinco vezes mais o que a Rede Globo havia 



oferecido, o que pegou o mercado de surpresa. Outra referência é a “parceria” entre a 

Rede Globo e a FIFA, desde 1970, pelos direitos de transmissão dos mundiais de 

futebol. Para se ter uma ideia do que representa financeiramente uma competição como 

a Copa do Mundo, a própria FIFA divulgou em 2012 no seu site que o montante 

arrecadado com o programa de direitos de TV entre 2015 e 2022, que compreende o 

período das próximas duas Copas, era de U$1,85 bilhão até aquele momento. Uma 

fortuna para os padrões desiguais de seus associados e para a realidade socioeconômica 

global. 

  Com sua análise crítica, Bourdieu constata que o peso relativo dos diferentes 

esportes nas organizações esportivas internacionais tende a depender cada vez mais de 

seu sucesso televisual e dos lucros econômicos correlatos. As pressões das redes 

televisivas impactam cada vez mais na escolha dos esportes olímpicos, nos horários e 

dias de exibição, no período de realização, na escolha das cidades, no que deve ser 

representado pelos espetáculos, etc. Além disso, os governos nacionais buscam no 

sucesso de seus atletas uma maneira de vangloriar os seus próprios resultados políticos. 

Dois exemplos marcantes foram os mundiais de futebol de 1970, realizado no México, e 

de 1978, na Argentina, no qual os governos militares de Brasil e Argentina, 

respectivamente, utilizaram a simbologia da vitória, da pátria, da bandeira, da falsa 

união de seus povos, apresentados como se a “opinião pública” estivesse unida por um 

só propósito, em favor de sua imagem perante a sociedade. Vale lembrar também do 

boicote que as delegações dos Estados Unidos e Rússia promoveram nas Olimpíadas de 

Moscou (1980) e Los Angeles (1984), respectivamente. Um fato duramente marcado 

por ir contra os valores das Olimpíadas. 

  A análise bourdieusiana dos Jogos é pertinente à nossa realidade. Nos protestos 

de Junho de 2013, por exemplo, foi comum as pessoas reivindicarem “saúde e educação 

pública com padrão FIFA”, em alusão às exigências que a entidade faz para os estádios 

e serviços exigidos dos organizadores nas cidades-sede. Parcela importante da 

população questiona cada vez mais a qualidade dos serviços públicos frente a uma 

realidade de gastos exorbitantes para a realização dessa competição. Soma-se a isso a 

flexibilização das leis para o país se enquadrar ao “padrão FIFA”, como a permissão do 

consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, o que não é permitido devido a legislações 

municipais e estaduais, como é o caso de São Paulo, por exemplo, também são passíveis 

de questionamentos contrários à lógica do capital interessada no espetáculo. 



  Receber uma Copa do Mundo e as Olimpíadas com certeza é um importante 

desafio para o Brasil e fomenta discussões, muitas vezes acaloradas, por parte dos 

cidadãos quanto à moralidade envolvida. As reivindicações dos movimentos sociais 

estão se intensificando e a tendência é que conforme os jogos se aproximem ganhem 

corpo e alma nas ruas. É legítimo os patrocinadores e as televisões terem alguns 

privilégios por financiarem os eventos, mas a informação, visual e histórica, deve ser 

acessível a todos os cidadãos, para que estes possam emitir suas opiniões. É preciso 

também uma vigilância constante a fim de garantir que os interesses econômicos não se 

sobreponham ao desempenho puramente esportivo. Em breve viveremos esses 

resultados. 
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