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POLITIZANDO - Editorial
O tema desta edição do Politizando, Boletim Acadêmico
do NEPPOS/CEAM/UnB, não poderia ser mais atual. Ele põe
em evidência dois aspectos da conjuntura contemporânea
que, relacionados, remetem a determinações capitalistas
ideologicamente camufladas. De fato, a relação entre políticas urbanas e custos sociais dos megaeventos, ao ter como pedra de toque acontecimentos esportivos em pauta no
Brasil, levanta uma questão de fundo, que não tem explicação em si mesma; mas sim, requer discussões que coloquem na berlinda - como fazem a professora Ermínia Maricato (USP) e o professor Fernando Mascarenhas (UnB) - a
dinâmica destrutiva do capitalismo em curso que, ao transformar tudo em mercadoria, despreza, “olimpicamente”, as
necessidades sociais. Isso explica as injustiças urbanas que,
dia a dia, se escancaram no país, aguçadas por ações governamentais comprometidas com a Copa do Mundo de
2014 e as Olimpíadas de 2016, cujas exigências, faraônicas,
agridem os mais elementares direitos humanos.
Esta realidade vem despertando insatisfações generalizadas que - como expõem os pensamentos divulgados por
este número do Politizando - traduzem duas tendências
contraditórias: uma, que acirra processos perversos de desigualdade social, segregação territorial, desmonte de direitos e financiamento público de interesses privados; e outra
que, face a esse cenário indigno, alimenta um ativismo popular inusitado, que não dá sinais de esgotamento em sua
luta, travada nas ruas, contra a barbárie capitalista. Este é,
em suma, o conteúdo tratado em todas as seções deste Boletim, incluindo os resumos de TCC, de Dissertação e de Tese; e as resenhas de livros e filme. Para a organização desse
valioso material, o NEPPOS contou com a parceria de professores do Departamento de Educação Física da UnB, representados por Pedro Athayde, a quem externamos nossos
agradecimentos.

TOME NOTA!
13 a 16 de Maio / 2014
II Simpósio Internacional de Estudos Sobre Futebol. Expressões, Memórias, Resistências e
Rivalidades.
Local: Departamento de História
FFLCH-USP / Museu do Futebol —
São Paulo

Informações:
http://www.usp.br/ludens/

29 a 30 de Maio / 2014
III Congresso de História e Desporto. Tema: Desporto e Guerra.
Local: Universidade Nova de Lisboa—Lisboa / Portugal

Informações:
http://www.uc.pt/iii/ceis20/destaq
ues/IIICHD2014

22 a 24 de Outubro / 2014
IV Encontro ALESDE. Congresso
Latino-americano de Estudos
socioculturais de Esporte.
Local: Universidade Pedagógica
Nacional - Bogotá / Colômbia
Informações:
http://www.alesde.ufpr.br/homept.
html
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O ENIGMA OLÍMPICO: O CONTROVERTIDO PERCURSO DA AGENDA E
POLÍTICAS ESPORTIVAS NO GOVERNO
LULA.

A “década de ouro” refere-se ao período compreendido entre 2007 e
2017, quando da realização dos três
acontecimentos
denominados
“megaeventos esportivos”. Foram
feitas breves observações acerca do
legado da infraestrutura da cidade
carioca pela edição dos XV Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro de
2007. O trabalho buscou ainda uma
reflexão e uma especulação sensata,
com a pretensão de estimular uma
preocupação mais aprofundada sobre
os megaeventos esportivos no Brasil,
tendo em vista os problemas envolvendo a execução do Pan de 2007, a
proximidade da realização da Copa
do Mundo de Futebol FIFA 2014 e
dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
2016. Constatou-se que houve uma
herança deixada pelo Pan de 2007,
no que diz respeito ao legado físico
dos Jogos, sendo os complexos esportivos construídos e reformados para
tal; mas, este legado ficou muito aquém do proposto na candidatura do
Rio de Janeiro como sede deste megaevento.

____________________________

A presente dissertação analisa a agenda e a configuração das políticas
de esporte e de lazer do Governo
Lula, com especial atenção para a
relação entre Estado, fundo público e
organização esportiva no contexto
dos megaeventos esportivos. Trata-se
de uma investigação com abordagem
qualitativa realizada por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental. Como resultado, percebeu-se
que o esporte encontra-se totalmente inserido na lógica de produção e
reprodução do capital, tendo o referido Governo como agente de contribuição principal; ou seja, as ações
estatais vêm legitimando o esporte
como um não direito, direcionando
os recursos para o esporteespetáculo, estabelecendo ordenamento legal com viés mercantil e
implementando políticas focalizadas.
Em tal cenário, os megaeventos esportivos contribuem para que o Estado amplie a presença do fundo público em ações de interesse do capital,
ao invés de atender as necessidades
humanas.

_____________________________
O ORNITORRINCO DE CHUTEIRAS:
DETERMINANTES ECONÔMICOS DA
POLÍTICA DE ESPORTE DO GOVERNO
LULA E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS.
A tese tem como objetivo identificar
e problematizar os determinantes
econômicos, sociais e políticos que
configuram a política brasileira de
esporte no período 2003-2010. Trata
-se de uma pesquisa social de nível
exploratório, cuja abordagem teórico
-metodológica se fundamenta no
materialismo histórico. As problematizações desenvolvidas nos dois primeiros capítulos priorizam o resgate
histórico da constituição do esporte,
reafirmando seu papel social como
uma das necessidades intermediárias
para a garantia dos direitos de cidadania. Os últimos capítulos abordam
o esporte dentro do Governo Lula.
As análises demonstram que as prioridades da política esportiva de 2003
-2010 foram redirecionadas com o
intuito de privilegiar a realização de
megaeventos esportivos (Copa do
Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos
de 2016), ratificando os vínculos entre a política esportiva e as determinações econômicas e sociais do modelo neodesenvolvimentista.
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Políticas urbanas e os custos sociais dos megaeventos¹
Por Ermínia Maricato²
Por ocasião de grandes eventos esportivos, culturais ou tecnológicos, como a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016,
determinados capitais articulados a
entidades internacionais e Estados,
subordinam cidades, dilapidam o fundo público e, seguindo regras excepcionais e apressadas, constroem um cenário (chamado de “legado”) que, contrariando os discursos
sobre as necessidades locais, tendem a sobrar como elefantes brancos.
O processo de assalto às economias nacionais com
propostas de renovações urbanas que incluem inúmeras
grandes obras e flexibilização da normativa urbanística
não acontece exclusivamente nos grandes eventos. Podemos dizer que é uma das estratégias regulares que caracterizam o impacto da globalização neoliberal nas cidades.
Com os megaeventos esse processo se potencializa.
De fato, o fim do Estado provedor e a emergência da
globalização neoliberal (entre as décadas de 1970 e 1980)
tiveram um impacto profundo nas cidades, em especial
nas cidades do capitalismo periférico que nunca viveram a
“plenitude”, capitalista, dos direitos sociais. Ao lado do
recuo das políticas sociais, aumento do desemprego, da
pobreza e da violência, um novo ideário de planejamento
urbano substitui o urbanismo modernista, ambos importados do capitalismo central. Desregulamentação, flexibilização, privatização são conceitos que acompanharam a
reestruturação das cidades buscando abrir novos espaços
para os capitais, em especial os capitais imobiliários, de
construção de infraestrutura e de serviços.
Os primeiros impactos da globalização no Brasil revolucionaram o campo, preparando o país para um papel de
ponta na produção de commodities agrícolas e pecuárias.
Um esforço nacional de pesquisas no setor contribuiu
para esse resultado. Enquanto isso, as cidades passaram
mais de 20 anos sem investimentos significativos nas áreas de habitação, saneamento e transporte urbano. No
caso deste último, esse hiato alcançou quase 30 anos.
Cabe lembrar que foi nesse período de “vacas magras” ou
parcos investimentos nas cidades que algumas experiências bem sucedidas e inovadoras de governo local com
participação social tiveram lugar em várias partes do país.
O retorno do investimento público e privado no espaço
urbano, após a virada do século, inaugurou uma nova fase
para as cidades e para o processo de acumulação de capital.
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A inclusão das cidades brasileiras na política de crescimento econômico (chamada por alguns autores, como
Bresser Pereira, de neodesenvolvimentismo) se deu “a
partir de fora”, isto é, desconhecendo a política urbana e
em especial seu requisito central, o uso e a regulação do
solo. Esse tema foi também completamente ignorado pelos municípios (ou governos e legislativos estaduais no
caso das Regiões Metropolitanas), a quem caberia a tarefa
constitucional do desenvolvimento urbano. Estamos diante da grande trava social: o “nó” da terra ou da propriedade patrimonial que sustenta a desigualdade urbana. As
propostas dos movimentos de reforma urbana simplesmente desapareceram da agenda política, da escala local
até a escala nacional. Um grande número de obras de
infraestrutura, voltadas em sua maior parte para a circulação do automóvel e para abertura de frentes para a expansão do mercado imobiliário, passaram a constituir a
política urbana, contrariando, frequentemente, o Plano
Diretor municipal, mas em perfeita simbiose com o financiamento de campanhas eleitorais. A desigualdade social e
a segregação territorial, eixos críticos da proposta anterior, são lembradas apenas retoricamente para justificar
mais obras.
Enquanto o transporte coletivo urbano permanecia em
ruínas por décadas de esquecimento, a desoneração fiscal
para compra de automóveis, cujo número cresceu exponencialmente, a partir de 2008, promoveu o literal congestionamento de todas as cidades de médio ou grande
porte. A retomada dos investimentos pelo Governo Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento
(2007 e 2011) e do financiamento habitacional, atraiu os
capitais que se reproduzem com a produção do espaço
urbano. Sem dúvida, esse movimento de obras teve um
impacto positivo no emprego e no crescimento econômico, como revelam os dados do IBGE, mas cobra um preço
altíssimo para as cidades e seus moradores que não participam dos ganhos rentistas fundiários.
O boom imobiliário que se seguiu ao lançamento do
Programa Minha Casa Minha Vida acarretou um aumento
de 185% no preço dos imóveis do Rio de Janeiro entre
2009 e 2012. A perspectiva da realização, no Brasil, da
Copa Mundial da FIFA, em 2014, e as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, certamente contribuiu
para acrescentar alguns graus nessa febre imobiliária.
Com o aumento no preço dos aluguéis e imóveis, uma
parte da população trabalhadora foi expulsa para novas
fronteiras da periferia urbana, ampliando a extensão das

cidades e comprometendo áreas de proteção ambiental
ou de risco geotécnico. Vale lembrar que essa
“urbanização dos baixos salários”, típica das cidades periféricas, constitui um Estado de exceção permanente, já
que exclui da cidade, do mercado e das políticas públicas
grande parte da população, ou, mais exatamente, os trabalhadores domésticos e informais. Trata-se de expulsar
os pobres para áreas distantes, expandindo os limites das
periferias da metrópole. A exclusão dos pobres é mais um
elemento, talvez o mais eficiente, de valorização econômica do espaço que se quer distinguir na operação.
Ao invés de aplicar os instrumentos urbanísticos conquistados pelos movimentos reunidos em torno da proposta de Reforma Urbana e incluídos na Constituição Federal de 1988, na lei federal Estatuto da Cidade de 2001 e
nos Planos Diretores atuais, o que se vê é um Estado agindo ativamente e violentamente na radicalização da segregação territorial em completa simbiose com o mercado.
Esse processo tem uma estética própria. O urbanismo
do espetáculo, a arquitetura própria de um conjunto de
projetistas do, no dizer de Otília Arantes, “Star System”, a
monumentalidade das construções, os megashows transmitidos para um público de mais de 1 bilhão de pessoas
em 204 países, escondem um meganegócio. A cópia de
grandes projetos internacionais também tem aí um papel
de destaque, como testemunha o projeto “Porto Maravilha”, que busca a remodelação do waterfront do porto
carioca. Diante de tudo isso, podemos chegar as seguintes
constatações:
1) As cidades são objeto fundamental do processo de acumulação de capital na globalização neoliberal e os megaeventos constituem momentos especiais desse processo.
2) Os países periféricos ou “emergentes” se apresentam, a
partir dos últimos anos da década passada, como escolha
preferencial para sediar grandes eventos esportivos .
3) O Estado tem um papel central por meio da utilização
do fundo público para o financiamento de obras monumentais, garantias de investimentos privados ou manejo
das normas urbanísticas ou de licitação.
4) A estética do ambiente construído resultante - arquitetura e urbanismo do espetáculo - segue as ideias de alienação diante do fetiche desenvolvidas por Gui Debord em
seu clássico Sociedade do Espetáculo (1967). Soma-se ao
quadro a exploração de símbolos e imagens por meio do
show midiático que tem alcance planetário.
5) Grandes operações imobiliárias acompanhadas de movimentos de gentrificação são parte integrante do quadro.
6) Segurança e vigilância são mercados novos que se ampliam nos megaeventos localizados em países periféricos.

7) O chamado “legado”, que ficaria no país como herança
positiva, tem mostrado muitos aspectos negativos nas
experiências anteriores: obras monumentais que restam
sem utilidade, serviços que fogem à prioridade social, dívidas enormes, valorização fundiária e consequente segregação, etc. As vantagens são mais baixas do que o esperado.
8) Em geral, os orçamentos são subestimados e os projetos são iniciados sem desenhos executivos. Os custos são
mais altos do que o previsto.
Mas, felizmente, tamanha injustiça teve uma resposta.
A partir de 11 de junho de 2013 mobilizações sociais tomaram conta das ruas das cidades brasileiras e em especial do Rio de Janeiro. O motivo da primeira manifestação,
que teve lugar em São Paulo, foi o aumento da tarifa dos
transportes públicos. A partir daquela data até os dias de
hoje, movimentos sociais (reivindicando mais e melhores
políticas urbanas) não abandonaram os espaços públicos,
apesar da repressão policial, conquistando importantes
vitórias.
Novos ativistas envolvidos nas lutas recentes se encontraram com alguns dos tradicionais movimentos sociais
urbanos, notadamente os de luta pela moradia, trocando
experiências, mas também desenvolvendo ações inovadoras e criativas para ultrapassar o bloqueio midiático.
Apesar das importantes conquistas, o jogo ainda não
acabou. Continuamos a viver a plenitude da disputa nas
ruas e é impossível prever o rumo que essa história vai
tomar. No entanto, pode-se afirmar, com certeza, que há
algo novo no ar além do ataque às cidades por meio de
megaeventos.
______________________________________________
1) Este artigo é um extrato da Apresentação (de autoria
da Profª. Drª. Ermínia Maricato) do livro intitulado, a
COPA DO MUNDO E AS CIDADES: POLÍTICAS, PROJETOS E
RESISTÊNCIAS, de 2014, lançado pela Editora UFF e organizado por Fernanda Sanchez, Glauco Bienenstein, Fabrício Leal de Oliveira e Pedro Novais.
2) Arquiteta e professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAUUSP). Foi Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo (1989 a
1992) e Secretária Executiva do Ministério das Cidades,
(2002 a 2005). Formulou a proposta de criação do Ministério das Cidades tendo sido Ministra Adjunta entre 2003
e 2005. É também fundadora do LABHAB- Laboratório de
Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP. Página na internet: http://erminiamaricato.net/
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Opinião: FERNANDO MASCARENHAS
Entrevistador: Prof. Dr. Pedro Fernando Avalone Athayde

O professor
Fernando
Mascarenhas é Mestre e Doutor
em Educação
Física
pela Universidade Estadual
de
Campinas
(Unicamp) e realizou o seu PósDoutoramento em Política Social
pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), em 2014. Foi
presidente, entre 2005 e 2009, do
Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE) e membro do Conselho Nacional de Esporte, vinculado
ao Ministério do Esporte. É, desde
2009, professor do Departamento
de Educação Física da Universidade
de Brasília (UnB).
Politizando - Em artigo de 2012, você
identifica uma firme atuação do governo Lula no financiamento e investimento de infraestrutura para preparação do país como sede dos megaeventos esportivos. Além disso, você
afirma que há um empenho daquele
governo no incremento de programas
e ações de manejo social do risco. O
que isso significa?
Prof. Fernando - Sim, a partir do final
do primeiro mandato do governo Lula
e início do segundo, 2006-2007, com a
melhora das contas externas do país,
houve uma flexibilização das políticas
macroeconômicas, inclusive da política
fiscal, o que possibilitou maiores investimentos por parte do Estado. O tema
do crescimento ganhou importância na
agenda de governo e a ampliação da
infraestrutura existente no país tornou
-se essencial para um novo arranjo
político-econômico. É neste cenário
que se inscreve o apoio do governo
federal à candidatura e à realização
dos grandes eventos esportivos, parte
de um projeto que, ao mesmo tempo,
prometia estimular o crescimento inPOLITIZANDO - Página 6

terno e reformular a imagem externa
brasileira, catalisando obras e investimentos.
Todavia, os supostos impactos econômicos e sociais dos megaeventos
estão se revelando absolutamente concentrados, produzindo uma espécie de
legado às avessas. Vejam o exemplo do
Rio de Janeiro, cujas obras envolvendo a
preparação para os Jogos sustentam-se
a partir de um tipo de empreendedorismo que aprofunda a desigualdade na
cidade. A Barra da Tijuca, notadamente
uma região já privilegiada no que diz
respeito ao acesso aos bens e serviços
públicos, onde residem apenas 200 mil
do total dos 5,5 milhões de habitantes
do município, é a região que mais concentra investimentos. Na outra ponta, a
população “suburbana” e “favelada”
excluídas do modelo de “cidade empresa” que se pretende construir.
O manejo social do risco, ou gestão
do risco, neste caso, diz respeito ao
projeto de pacificação das favelas que,
além da intervenção militar, compreende ainda a providência do Estado social.
Ao lado de um conjunto de políticas
governamentais de ampliação do mercado de massa, como o próprio Bolsa
Família, o controle dos preços da cesta
básica, o aumento real do salário mínimo, dentre outras ações, a política de
segurança faz com que um conjunto de
programas sociais também suba os
morros cariocas. O Programa Nacional
de Segurança com Cidadania, ao qual se
articulam as políticas sociais do Ministério do Esporte organizadas a partir do
Programa Segundo Tempo – associado
ao Programa Mais Educação, do Ministério da Educação (MEC) – e do Programa Esporte e Lazer da Cidade, com ações voltadas à juventude em conflito
com a lei ou em situação de vulnerabilidade social, constitui um exemplo do
que estou falando.

Politizando - No mesmo artigo, você
afirma que o “projeto olímpico”, correspondente à realização dos Jogos Olímpicos de 2016 está articulado ao modelo
neodesenvolvimentista e à política externa de reposicionamento do país na
geopolítica mundial. Poderia falar um
pouco mais sobre essa relação?
Prof. Fernando - Houve um investimento
e apoio pessoal de Lula à candidatura do
país, algo que se justifica tanto por sua
paixão pelo esporte, em particular pelo
futebol, como por sua percepção sobre o
que representam os Jogos Olímpicos no
plano das relações geopolíticas e concorrenciais. Não por acaso, logo após a escolha do Rio, Lula comemorou:
“Deixamos de ser um país de segunda
classe. Ganhamos a cidadania internacional". A declaração é a expressão de um
processo em que o esporte e os Jogos
Olímpicos foram inscritos em seu projeto
de mobilidade da nação.
Mas é óbvio que o envolvimento governamental, a convergência e a coalizão
de interesses em prol da candidatura
olímpica brasileira não se definiram somente a partir da vontade e empenho de
Lula. Ainda que superestimados, os impactos sociais e econômicos esperados
dos Jogos de 2016 se articulavam ao próprio projeto nacional idealizado pelos
intelectuais governistas, denominado
por eles de “neodesenvolvimentismo”.
Na relação mais direta deste modelo
com o projeto olímpico, um movimento
combinado, com o Estado como investidor (por meio do PAC), vem buscando
garantir as grandes obras de infraestrutura (em especial as ligadas à mobilidade
e infraestrutura portuária). Além disso, o
Estado como financiador (por meio do
BNDES), opera na concessão de crédito
aos grupos empresariais envolvidos com
a construção das arenas esportivas, expansão da rede hoteleira e serviços turísticos, incremento em tecnologias de informação e telecomunicações, dentre

outros setores. Isto sem falar do Estado
Social, que busca ampliar o alcance de
programas e projetos sociais que se
combinam às ações de segurança pública.
Politizando - Alguns movimentos sociais, com destaque para os Comitês Populares da Copa e Olimpíadas, denunciam que o Estado tem promovido uma
realocação das comunidades pobres,
especialmente nas cidades que sediarão os grandes eventos esportivos. Você concorda com essa afirmação?
Prof. Fernando - Segundo estudo da
Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e Olimpíadas, uma série
de direitos estão sob ataque em função
da preparação do país para os megaeventos. Trabalho, mobilidade e segurança, são alguns desses direitos, mas o
principal é o direito à moradia. Segundo
Dossiê construído pelos Comitês, entre
150 e 170 mil pessoas estão sendo despejadas ou removidas de seus lares nas
12 cidades sedes, números que são confirmados pela relatoria especial da ONU
para o direito à moradia adequada.
O Ministério do Esporte contesta,
alegando que nem todas essas remoções decorrem de obras relacionadas à
Copa ou aos Jogos Olímpicos. Mas o fato
é que elas estão sendo fartamente documentadas pelo Comitês, que denunciam a violação do direito à posse, propostas inadequadas de reassentamento,
violação do direito ao devido processo
legal, propostas inadequadas de indenização, falta de aviso prévio, demolição
parcial das comunidades para pressionar famílias que ainda resistem, intimidação, ameaças e violência física por
parte do poder público.
Outro dado que merece atenção é a
política habitacional de reassentamento
da Prefeitura do Rio de Janeiro, a partir
do programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo pesquisa do Observatório das
Metrópoles, os moradores forçados a
sair de suas casas no Rio de Janeiro estão se mudando para áreas periféricas
da cidade onde a terra é mais barata;
com isso novas favelas se formam e a
segregação se acentua, o que confirma

o acirramento da desigualdade e a marginalização histórica das comunidades
pobres.
Politizando - Qual é o papel das políticas urbanas e de segurança pública nessa reconfiguração do local das classes
empobrecidas dentro da cidade? Quem
são os principais beneficiados com essa
reestruturação urbana?

s megaeventos
podem deixar um
importante legado; um legado
que desnuda os processos de
privatização do fundo público e
que, ao mesmo tempo, afirmam
o caráter público que devem
ter nossas políticas.
Prof. Fernando - Não sou um estudioso
das políticas urbanas. Mas vale dizer que
é a partir da discussão envolvendo a
feitura das cidades e o desenvolvimento
das metrópoles, isto é, é a partir da área
da geografia e do urbanismo que percebo o maior adensamento do conhecimento produzido sobre o tema dos megaeventos. Noções ou conceitos correntes nesta área, como empreendedorismo urbano, concorrência interurbana,
empresariamento das cidades, conferem
forma a um arcabouço categorial poderoso no sentido de reter os nexos entre a
agenda urbana e a economia política,
apresentando-se como balizas para aqueles que querem compreender as
relações entre os megaeventos e as cidades.
Nesta linha, o conceito de gentrificação pode nos ajudar a compreender como as políticas de segurança impactam
determinadas comunidades. Primeiro, é
bom que se diga que as políticas de segurança, sobretudo aquelas que se materializam através das UPPs no Rio de
Janeiro, formam um cinturão de proteção em torno das regiões onde ocorre-

ram a Copa e os Jogos. Ou seja, a prioridade é a segurança dos eventos. As
políticas de segurança, além do aparato
policial, envolvem ainda programas
sociais visando a mitigação da exclusão
e a superação de eventos negativos que
possam macular a imagem do país e da
cidade como um lugar favorável e amigável aos negócios.
Já nas favelas, o que se verifica é
que a suposta pacificação tem produzido alterações nas dinâmicas das comunidades, com transformações no comércio e estética local, valorizando a
região (em termos especulativos) e
afetando a população de baixa renda.
Este processo é seguido de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores. São as forças sutis da gentrificação, que obrigam os moradores que
não podem mais se dar ao luxo de viver
em suas próprias comunidades, a se
mudarem para áreas mais carentes e
periféricas da cidade, nutrindo a especulação imobiliária.
Politizando - Na sua opinião, caso exista, qual será o principal legado deixado pelos megaeventos esportivos no
Brasil?
Prof. Fernando - Para ser direto, diante
dos grandes contratos e empresas beneficiadas, das obras superfaturadas e
desperdício de recursos públicos, da
especulação imobiliária e do aprofundamento das desigualdades, do desrespeito e ataque aos direitos sociais, poderia dizer que o que vamos ver pósmegaeventos são inúmeros legados às
avessas. Mas encerro com uma mensagem de otimismo e esperança. E me
nutro, para isto, nas inúmeras mobilizações que, desde as jornadas de junho,
vêm contestando e politizando este
tema. Refiro-me aos movimentos sociais reunidos em torno da bandeira
“Não vai ter Copa”. Sim, os megaeventos podem deixar um importante legado; um legado que desnuda os processos de privatização do fundo público e
que, ao mesmo tempo, afirmam o caráter público que devem ter nossas políticas.
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POLITIZANDO Recomenda
Esta obra é fruto do trabalho
realizado por pesquisadores
e estudantes de diversos
laboratórios de pesquisa e
programas de pós-graduação
de três instituições de ensino
(UFF, UERJ e UFRJ). O livro
“O Jogo continua: Megaeventos esportivos e cidades”,
organizado pelos professores Gilmar Mascarenhas,
Glauco Bienenstein e Fernanda Sanchez, procura analisar os impactos que os megaeventos esportivos impõem às suas cidades-sede a partir do caso do Rio de
Janeiro. O livro está organizado em duas grandes partes.
A primeira analisa os impactos urbanos dos grandes
eventos esportivos, enfatizando, em uma perspectiva
histórica, a influência desses eventos no planejamento
das cidades. A segunda parte focaliza o caso da cidade
do Rio de Janeiro e, em especial, a experiência da cidade na preparação dos Jogos Pan-americanos de 2007.
Esses grandes eventos demandam investimentos bilionários por parte do Estado; tais gastos são justificados
pela possibilidade de atrair investimentos privados, bem
como de melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura local. Todavia, de acordo com os autores, os megaeventos esportivos se caracterizam como instrumentos
privilegiados para o exercício do city marketing no contexto atual competitivo.
Referência: MASCARENHAS, G; BIENENSTEIN, G; SÁNCHEZ, F. O jogo continua: megaeventos esportivos e
cidades. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011. 302 p.
Por: Pedro Fernando Avalone Athayde
Professor da Faculdade de Educação Física da UnB

COPA
2014:QUEM
GANHA COM
ESSE JOGO?

Este trabalho, do premiado jornalista investigativo
escocês Andrew Jennings,
causou furor na época de
seu lançamento, em 2006,
ao expor as entranhas de
uma rede de propinas,
subornos e outros tantos
“negócios abomináveis”
entre a FIFA, corporações,
governos, confederações
de futebol, como a CONCACAF, e demais entidades ligadas ao futebol. Em seus capítulos, são desnudadas décadas de relações suspeitas entre nomes
como os de João Havelange, Joseph Blatter, Jack
Warner, Ricardo Teixeira e organizações, como a ISL,
a então maior empresa de marketing esportivo do
mundo e que transformou a venda de direitos de
transmissão em um negócio “altamente rentável”. Os
holofotes também são direcionados para o processo
de escolha de sedes, com suas eleições marcadas por
subornos e ligações ilícitas com governos e grandes
corporações, como a VISA, e a Adidas. Ironicamente,
o nome do livro faz alusão ao prêmio concedido
pela própria FIFA para times e atletas que praticam o
“jogo limpo”. Contudo, para Jennings, ainda existe
algo que os “mafiosos”do futebol não puderam roubar: a sua beleza. A pergunta que fica é: até quando?
Referência: JENNINGS, Andrew. Jogo Sujo, o mundo
secreto da FIFA: Compra de votos e escândalo de
ingressos. São Paulo: Panda Books, 2011. 352 p.
Por Marcos César Alves Siqueira
Pesquisador do NEPPOS / CEAM / UnB

Trata-se de documentário construído com partes de vídeos gravados por moradores,
videoativistas, mídias independentes e colaboradores da resistência contra a violação de direitos humanos no contexto internacional dos megaeventos. O vídeo trata
da violação do direito humano à moradia no Brasil ocasionada pelos megaeventos
esportivos, sobretudo naquelas cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014. As
imagens e relatos denunciam a ausência de participação popular no projeto urbanístico de adequação das cidades aos grandes eventos esportivos. O projeto de reestruturação urbana, organizado pelo Estado, promove a recolocação das comunidades
empobrecidas por meio de remoções forçadas e ações truculentas da força policial;
e essa ação é potencializada pelos programas habitacionais do Governo Federal. Em
suma, os moradores são removidos dos grandes centros e locais de realização das
competições esportivas, objetos de especulação imobiliária, e são reassentados em
regiões periféricas, precariamente atendidas pelos serviços públicos.
Referência: Diversos autores / Articulação Nacional da Copa (ANCOP). Copa 2014:
Quem ganha com esse jogo? Cor / 10,5min, 2014.
Por: Pedro Fernando Avalone Athayde
Professor da Faculdade de Educação Física da UnB
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