
A recente controvérsia em 
volta da Emenda Ibsen – 
projeto de lei que altera a 

divisão dos royalties da explora-
ção de petróleo entre as unidades 
da Federação – trouxe à tona tal-
vez um dos aspectos mais inte-
ressantes e, de certa forma, pouco 
debatidos: as relações entre a po-
lítica nacional e os rumos dados 
ao esporte. Diante da possibili-
dade de ver boa parte da receita 
estadual esvaziada com a nova 
proposta de redistribuição do di-
nheiro do petróleo, o governador 
fluminense foi rápido ao utilizar a 
realização da Copa do Mundo em 
2014 e as Olimpíadas de 2016 no 

Rio de Janeiro como instrumento 
de barganha e de pressão política, 
e ameaçou o Congresso dizendo 
que, sem os recursos do petróleo, 
não haveria possibilidade de levar 
à frente as obras necessárias para 
estas competições.

Cabe então a pergunta: qual a 
centralidade do esporte – e, em 
especial, do futebol – nas transfor-
mações que percebemos atualmen-
te no mundo globalizado, que per-
mite que o governador do Rio de 
Janeiro ponha nestes termos uma 
discussão que diz respeito ao pac-
to federativo; que faz que não cau-
se estranheza que se projete gastos 
perto de 1 bilhão de reais em refor-
mas no estádio do Maracanã desde 
1999, para se adequar às normas e 
exigências de uma única entidade 
esportiva internacional, a Fifa? O 
governo, em suas esferas munici-
pais, estaduais e federais, deveria 
se envolver de forma tão intensa, 
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mobilizando recursos, tornando 
política uma questão esportiva?

Se olharmos para o passado, ve-
remos que isto não é uma novida-
de, e constitui-se quase como uma 
constante na história do Brasil. Já 
no início do século XX, nas primei-
ras décadas após a introdução do 
futebol no Brasil, vemos o Estado 
tirando proveito político do espor-
te em geral e do futebol em parti-
cular, por ocasião da inauguração 
do Estádio das Laranjeiras para a 
disputa do Campeonato Sul-Ame-
ricano de 1919 e a visita à capital 
do país do rei Alberto, da Bélgica, 
no ano seguinte: preocupados com 
a imagem a ser passada a um le-
gítimo representante do modelo 
de civilização europeia, o governo 
federal e os dirigentes da Liga Me-
tropolitana de Futebol organiza-
ram uma grande parada esportiva, 
da qual ficaram excluídos os times 
mestiços suburbanos. Da mesma 
forma, os times tradicionais da 
capital tomaram cuidado para não 
exibirem jogadores que pudessem 
comprometer a imagem do país 
perante o monarca.

No ano seguinte, em 1921, o 
presidente Epitácio Pessoa exigiu 
a formação de um selecionado 
nacional “limpo” de jogadores ne-
gros que fosse representar o Brasil 
no Campeonato Sul-Americano na 
Argentina. Claramente, o esporte 
aparece aqui como uma eficiente 
plataforma para se apresentar o 
tipo de nação ideal e propagande-
ar os feitos do governo central em 
frente a sua população e represen-
tantes de outros países.

As décadas seguintes 
mostram que o estádio de futebol 
logo se tornou um espaço privi-
legiado para o Estado e políticos 
brasileiros se aproximarem da po-
pulação e exporem para a massa 
seus feitos e conquistas, como foi 
o caso da utilização do estádio de 
São Januário – concluído em 1927 
– pelo governo Vargas para mani-
festações cívicas, como a promul-
gação das leis trabalhistas, a insti-
tuição de um salário mínimo para 
o trabalhador e as festas anuais do 
7 de Setembro, assim como as co-
memorações do Dia do Trabalho e 
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o aniversário do Estado Novo, tra-
zendo para o seio do Estado brasi-
leiro um público mais amplo e de 
massas, transformando assim o es-
tádio num verdadeiro “galvaniza-
dor do povo” na busca da integra-
ção nacional pelo estado varguista. 
A utilização de solo proveniente 
de cada estado da nação para de-
senhar um gigantesco mapa do 
Brasil no centro do gramado do es-
tádio de General Severiano, no dia 
de sua inauguração em 1938, que 
contou com a presença de Getúlio 
Vargas, aponta na mesma direção.

Que dizer então do Maracanã, 
que em 1950 uniu o povo, nas ge-
rais e nas arquibancadas, em torno 
de um bem simbólico comum: a 
seleção nacional, que ainda não era 
canarinho? Além disso, o Maraca-
nã serviu de modelo para todos 
os estádios que foram construí-
dos a partir de então, seguindo a 
mesma lógica que comandou sua 
construção. Estádios massivos, de 
concreto, projetados para acomo-
dar, muitos deles, mais de 100.000 
torcedores. Em 1951 temos a inau-
guração do Estádio Fonte Nova, 

na cidade de Salvador. Em 1952 
inicia-se a construção do Estádio 
do Morumbi, em São Paulo, con-
cluído somente em 1970, mesma 
data do Rei Pelé, em Maceió. Em 
1973, o Castelão, em Fortaleza. Em 
Brasília, o Mané Garrincha foi con-
cluído em 1974, e no ano seguinte 
o Mineirão, em Belo Horizonte. 
Em Belém do Pará é construído o 
belo estádio do Mangueirão, em 
1978, e em 1982 são concluídas as 
obras do inútil Parque do Sabiá, 
em Uberlândia.

Exceto o Morumbi, todos eles 
estádios erguidos com o dinheiro 
público pelo governo militar, se-
guindo a febre de bola que assolou 
o país após a conquista da Jules 
Rimet em 1970, obras que, para 
além de ações concretas do Estado 
no sentido de estimular o cresci-
mento da indústria nacional, tam-
bém podem ser analisadas como 
táticas para arregimentar apoio 
político que sustivesse o regime 
de exceção, inclusive no âmbito 
esportivo propriamente dito: em 
1978 a extinta CBD (Confederação 
Brasileira de Desportos, que ante-
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cedeu a Confederação Brasileira 
de Futebol, a CBF) organizou o 
campeonato brasileiro com 74 clu-
bes, de todos os estados do país. 
Em 1979 o número passa para 94 
clubes participantes, refletindo 
assim a instrumentalização do es-
porte pelo governo no sentido de 
garantir sua sustentabilidade, o 
que não passou despercebido pela 
população, que logo criou o irô-
nico adágio “Aonde a ARENA vai 
mal, uma equipe no nacional (isto 
é, o campeonato brasileiro da pri-
meira divisão). Aonde a ARENA 
vai bem, um time também”. 

À imagem da Rodovia Tran-
samazônica, o governo buscava 
a integração nacional através do 
futebol. Sintomaticamente, entre 
1978 e 1979, são verificadas as pio-

res médias de público por partida 
do campeonato brasileiro, números 
que se manteriam até os anos 1990, 
criando assim um contrassenso em 
relação à construção de estádios 
que comportassem número tão 
grande de torcedores, ainda por 
cima se levarmos em conta que 
muitos deles foram erguidos em 
cidades representadas por clubes 
com pouca relevância no cenário 
futebolístico nacional, não sendo 
capazes, portanto, de atrair público 
suficiente que justificasse a constru-
ção de estádios com tais magnitu-
des. Claramente a lógica que regeu 
a construção destes estádios não foi 
a da gestão racional do bem públi-
co, mas sim a lógica e as conveni-
ências do jogo e do acordo político.

Após como que uma 
moratória na construção de está-
dios de futebol de grande porte 
financiados com dinheiro público 
no Brasil até a virada para o século 
XXI, a atividade esportiva ofere-
ceu mais uma forma de governos e 
políticos auferirem lucros políticos 
e pecuniários, com a entrada do 
Brasil no circuito da organização 
e disputa de megaeventos espor-
tivos, como os Jogos Pan-America-
nos (Rio de Janeiro, 2007), Copa do 
Mundo (2014) e Olimpíadas (Rio 
de Janeiro, 2016). Além de inserir 
as cidades e o país organizadores 
no circuito do consumo turístico 
global e oferecer oportunidades 
para o capital estrangeiro entrar 
no país sem barreiras, esses mega-
eventos oferecem um boa oportu-
nidade para o governo e o setores 
privados levarem a cabo operações 
de “revitalização urbana” sob a 
justificativa do legado social e eco-
nômico que será deixado para as 
populações implicadas nesta inter-
venção esportiva no tecido urbano, 
legados esses que, invariavelmen-
te, são mais econômicos e benefi-
ciam muito mais os investidores 
mesmos do que a população mais 
ampla da cidade. 

O que vemos na verdade é a 
utilização do dinheiro público no 
financiamento do desenvolvimen-
to imobiliário e na construção de 
equipamento esportivo que não 
possui outra finalidade além da 
disputa das modalidades esporti-
vas de uma competição que dura 
no máximo um mês, equipamen-
tos que invariavelmente retornam 
à iniciativa privada: equipamen-
tos como o Estádio Olímpico e a 
Arena Multiuso, construídas para 
o Pan-2007 com dinheiro público, 
foram privatizados após o término 
das competições porque não havia 
plano algum de utilização do equi-
pamento para além da duração da 
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competição. Outros exemplos não 
faltam no mundo: estádios olím-
picos em Atenas e Beijing, grande 
parte dos estádios construídos 
para a Eurocopa 2004 em Portugal, 
somente para citar alguns.

A organização da Copa do Mun-
do de 2014 é uma boa oportunida-
de para vermos como esses megae-
ventos esportivos são importantes 
para a classe política em países e 
cidades que querem se inserir no 
cenário globalizado, desde o pro-
cesso decisório da escolha das se-
des e a escolha de quais estádios 
acolherão os jogos de abertura e 
fechamento da competição, até o 
financiamento mesmo do evento. 

Para a Copa 2014, a estimativa 
inicial do custo final da reforma 
e construção de novos estádios 
ficou em torno de US$ 1,1 bilhão, 
apesar de o grupo de inspeção da 
Fifa já projetar aumento deste or-
çamento em função das cidades 
escolhidas já no processo decisório 
(que concluiu pela escolha do Bra-
sil – candidato único – como sede 
da competição em 2007) e  pelo  re-
conhecimento de que nenhum dos 
estádios apresentados teria condi-
ções de receber jogos da Copa a 
não ser que sofressem profundas 
intervenções, especialmente o es-
tádio do Maracanã.

Um documento recente 
produzido pelo Ministério do Es-
porte e publicado pelo jornal Folha 
de São Paulo atualizou os custos de 
reformas destes estádios, que subi-
ram para cerca de R$ 5,3 bilhões. 
A princípio, o financiamento da re-
forma e construção de novas arenas 
viria prioritariamente da iniciativa 
privada. Como o  Comitê Organiza-
dor não conseguiu captar os parcei-
ros privados que financiariam tais 
obras, o Estado decidiu bancar 94% 
das obras nos equipamentos espor-
tivos através de recursos captados 
no BNDES e investimentos diretos 

dos governos estaduais. As estima-
tivas iniciais do custo total das obras 
foram rapidamente revistas, e tive-
ram um aumento de 167%. Somente 
a reforma do Estádio Beira-Rio em 
Porto Alegre será bancada com di-
nheiro exclusivamente da iniciativa 
privada. Das 12 sedes escolhidas, 9 
estão sob controle de governos mu-
nicipais ou estaduais e 3 pertencem 
a entidades privadas (clubes): o já 
citado Beira-Rio, a Arena da Baixa-
da (Curitiba/Atlético Paranaense) e 
Morumbi (São Paulo/São Paulo FC).

Entre os estádios que pertencem 
à esfera governamental, destacam-
se o Mané Garrincha, que será 
posto abaixo e reconstruído, com 
um custo previsto de R$ 745  mi-
lhões, e o Maracanã, cujas obras 
de readequação incluem a remo-
ção de todas as obras no setor 
antigamente conhecido por geral, 
efetuadas especificamente para os 
Jogos Pan-Americanos de 2007. Se 
somarmos os custos desta obra (R$ 
196 milhões) ao que foi gasto em 
1999 para a primeira grande obra 
de adequação do estádio às nor-
mas da Fifa, quando as arquiban-
cadas foram cobertas com assen-
tos de plástico e nos vãos por trás 
desses setores foram construídos 
camarotes (R$ 52 milhões), com 
as obras previstas para a Copa (R$ 
600 milhões para a construção de 

estacionamentos, instalação de 
nova cobertura abrangendo 100% 
dos assentos, e adequação do setor   
das cadeiras inferiores, interven-
ções exigidas e que estão presentes 
no infame “caderno de encargos” 
da Fifa), chegamos ao total de R$ 
842 milhões investidos em um úni-
co equipamento esportivo.

Sendo assim, parece que os R$ 
20 bilhões reservados pelo Gover-
no Federal para as obras em equi-
pamentos esportivos e infraestru-
tura urbana, previstos no conjunto 
de obras que ficou conhecido como  
“PAC II”, ou “PAC da Copa”, que 
inclui a ligação entre as metrópo-
les do Rio e São Paulo através de 
trem bala, que não se sabe se ficará 
pronto até lá; e os financiamentos 
disponíveis pelo BNDES (um total 
de R$ 4,8 bilhões) a serem utiliza-
dos na construção e reforma dos 
estádios que receberão jogos da 
Copa, chegando até a 75% do cus-
to total dos projetos ou teto de R$ 
400 milhões de financiamento para 
cada projeto, mantêm a já longa 
tradição de intensa presença do 
Estado brasileiro em assuntos es-
portivos e futebolísticos. A quase 
que total ausência do setor privado 
no financiamento da Copa é sinto-
mática. Nenhuma empresa sequer 
mostrou interesse em associar-se 
comercialmente ao Comitê Orga-
nizador da Copa no processo de 
candidatura. No Brasil, Copa do 
Mundo é um assunto de Estado.

Desde a utilização do Estádio 
das Laranjeiras em 1920 como pal-
co de exibição dos feitos da jovem 
República brasileira em frente a 
um monarca europeu, o esporte, o 
futebol e seus estádios vêm sendo 
usados como forma de estimular a 
indústria nacional, resolver e aco-
modar disputas políticas e como 
forma de projetar a imagem do 
país internacionalmente. 

As estimativas 
iniciais do 
custo total das 
obras foram 
rapidamente 
revistas, e 
tiveram um 
aumento de 167%
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