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RESUMO 

 

 
 

A presente pesquisa discute o papel das relações internacionais no esporte, 

particularmente nos Jogos Olímpicos de Verão. Estuda-se a conexão das relações 

internacionais na crise de credibilidade que se desenvolveu na organização das 

Olimpíadas e, consequentemente, no Comitê Olímpico Internacional. Ao debater as 

diversas origens dessa crise generalizada, pretende-se identificar se a histórica politização 

do esporte é um dos motivos para a ocorrência desta. Nesse contexto, analisa-se também 

a Agenda 20+20, posteriormente publicada justamente para mitigar o efeito desta crise 

de raízes econômicas, geopolíticas e sociais. A pergunta de pesquisa é se a Agenda 20+20, 

a resposta à crise dos Jogos e do Comitê Olímpico Internacional, possui quaisquer 

medidas que tenham como objetivo diminuir o impacto das relações internacionais, mais 

especificamente, da política internacional nos Jogos, se é que esse impacto foi 

identificado como um dos propulsores da crise. Permeando a dissertação estarão os 

conceitos de Relações Internacionais para que o caráter internacional dos Jogos seja 

acrescido ao debate. Por último, serão identificadas as iniciativas tomadas pelo Comitê 

Olímpico Internacional em resposta à Agenda 20+20, para que seja conferido se a Agenda 

tem sido implementada com sucesso, e o que se pode esperar desses novos Jogos 

Olímpicos no quesito de politização. A pesquisa utiliza do método qualitativo e chega à 

conclusão de que a politização é uma motivação indireta para a crise, mas que a reforma 

proposta pela Agenda 20+20 afetará diretamente as relações internacionais nos Jogos 

Olímpicos. 

 

 
Palavras-chave: Relações Internacionais, Olimpíadas, esporte, politização do esporte, 

Comitê Olímpico Internacional. 



ABSTRACT 

 

 

 
This research discusses the role of international relations in sport, particularly in the 

Summer Olympic Games. The connection of international relations in the credibility 

crisis that developed in the organization of the Olympics and, consequently, in the 

International Olympic Committee, is being studied. In debating the various origins of this 

generalized crisis, it is intended to identify whether the historical politicization of sport is 

one of the reasons for the occurrence of this. In this context, the Agenda 20+20, which 

was later published precisely to mitigate the effect of this crisis with economic, 

geopolitical and social roots, is also analyzed. The research question is whether Agenda 

20+20, the response to the Games and International Olympic Committee crisis, has any 

measures that aim to lessen the impact of international relations, more specifically, of 

international politics at the Games, if this impact is identified as one of the crisis’ 

propellers. Permeating the dissertation will be the concepts of International Relations so 

that the international character of the Games is added to the debate. Finally, the initiatives 

taken by the International Olympic Committee in response to Agenda 20+20 will be 

identified, so that it can be checked whether the Agenda has been successfully 

implemented, and what can be expected from these new Olympic Games in terms of 

politicization. The research uses the qualitative method and comes to the conclusion that 

politicization is an indirect motivation for the crisis, but that the reform proposed by 

Agenda 20+20 will directly affect international relations at the Olympic Games. 

 

 
Key-words: International Relations, Olympics, sport, sport politization, International 

Olympic Committee. 



INTRODUÇÃO 

 

 
O esporte tem influência sobre os mais variados comportamentos, desde conflitos 

por conta de equipes até aproximação de países afastados. Faz parte da cultura humana 

há milênios, e é inseparável da prática social. De acordo com Bedecki (1984, p.1), “o 

esporte competitivo é, por sua própria natureza, universal”. O autor até mesmo defende 

que o esporte “vem progressivamente substituindo a religião no seu poder de excitar a 

paixão”. 

 

Presente desde a Antiguidade, competições esportivas provocam sentimentos em 

quem assiste. Os eventos esportivos internacionais têm a sua audiência, e 

consequentemente sua relevância, amplificada. E por envolver tantos espectadores, estão 

inevitavelmente sujeitos a serem instrumentalizados, como qualquer evento dessa escala. 

Muitos são os exemplos de politização do movimento. O movimento esportivo 

internacional pode ser instrumentalizado por competidores – indivíduos com causas 

próprias –, por movimentos sociais que buscam respaldo internacional, ou por Estados 

que arquitetam essas ações como parte de uma estratégia de política externa1. A 

dissertação parte, portanto, do pressuposto teórico de que o esporte internacional é 

politizado. A celebração dos povos em contexto esportivo amigável é tão rara quanto 

estimada. No entanto, há um gap na produção acadêmica: 

 
Entre o esporte e as Relações Internacionais, havia o que Taylor (1986) 

chama de ‘negligência mútua’, já que ambos consideravam que 

operavam em domínios separados. Isso lhe parecia surpreendente dado 

o papel que o esporte tinha adquirido como elemento significativo nos 

assuntos internacionais e pelo fato de que os próprios governos 

consideravam o esporte importante demais para ser ignorado. Apesar 

do esporte não estar no centro das relações intergovernamentais, nem 

ter importância essencial nas questões de segurança e econômicas, o 

mesmo deveria ter sido mais estudado pelos especialistas nas relações 

internacionais. (SUPPO, 2012) 

 

O esporte internacional é inevitavelmente um canal de comunicação não-verbal 

entre Estados. “Como uma linguagem universal, o esporte pode transmitir, de pessoa para 

pessoa, por meio da mídia para o público em geral, um interesse compartilhado com 

 

 
1 O próprio Brasil já visitou países com problemas e marcou partidas de futebol, notoriamente levando a 

seleção para visitar o Haiti para um amistoso antes das tropas brasileiras chegarem para as operações de 

peacekeeping da ONU. 



outras pessoas além das fronteiras políticas. Esses aspectos importantes costumam estar 

ausentes em muitas formas de comunicação internacional” (BEDECKI, 1984, p.2). 

O “mito da autonomia”, que sugeria que o esporte deveria ter e teria 

pouco efeito sobre outras atividades humanas, foi amplamente 

enfraquecido (...). O esporte moderno é cada vez mais (e talvez 

essencialmente) internacional, e teve uma dimensão internacional 

praticamente desde seu início. Desenvolveu organizações 

internacionais altamente autônomas, principalmente o Comitê 

Olímpico Internacional e a FIFA, a federação internacional de futebol. 

(ALLISON; MONNINGTON, 2002) 

 

Apesar dos traços culturais, específicos de nações, o esporte é universal. Por isso, 

competições esportivas internacionais importam. O esporte consegue dialogar 

pacificamente, quando em seu estado mais puro, com muitas nações. Se politizado, pode 

ser utilizado como sanção política ou manifestação de opinião. 

Todavia, há correntes que defendem o ideal do esporte ser um evento apolítico e 

puramente em função da competição saudável. Com o passar dos séculos e a aproximação 

de um mundo globalizado, entretanto, o esporte passou a ter sua própria influência nas 

tendências internacionais, possuir seu valor econômico, e consequentemente, se tornou 

alvo de cobiça. 

As Olimpíadas Modernas são consideradas, nesse trabalho, as representantes do 

movimento esportivo internacional. Os Jogos Olímpicos são considerados por diversos 

autores como um palco de exposição para as interações e relações internacionais há 

décadas. 

 

O esporte desempenha um papel significativo nas relações 

internacionais. O esporte moderno, que antes se limitava ao nível local, 

regional ou nacional, passou a se espalhar para o nível internacional e 

tem acesso à área social e política. Considerando que o Comitê 

Olímpico Internacional (COI) tem 202 Estados membros, ainda mais 

do que o número de Estados membros da ONU, que totaliza 1922, é 

óbvio que o esporte internacional é agora uma arena da política e da 

diplomacia internacional. (UK ESSAYS, 2018) 

 

Os Jogos Olímpicos Modernos de Verão têm acontecido há 124 anos, com raras 

interrupções. Algumas edições foram canceladas por conta de eventos internacionais fora 

do controle dos Comitês Nacionais Olímpicos (CNOs) e do Comitê Olímpico 

 
 

2 Atualmente, o número de Estados-membros da Organização das Nações Unidas é de 193, e do Comitê 

Olímpico Internacional, de 206. 



Internacional (COI), como ocorreu nos anos de 1916 (Primeira Guerra Mundial), 1940 e 

1944 (Segunda Guerra); mais recentemente, houve o primeiro adiamento da história 

olímpica, com a Edição de Tóquio de 2020, transferida para 2021, por conta da pandemia 

do COVID-19. 

 

Na Copa do Mundo da FIFA (Fédération Internationale de Football Association), 

outra competição esportiva de caráter internacional, a atual participação é de 32 seleções; 

nos Jogos Olímpicos é possível notar milhares de atletas, de centenas de delegações 

diferentes. Não importa o tamanho do Estado, nem sua qualidade no esporte; a 

multiplicidade de modalidades garante maior representatividade e, consequentemente, 

maior engajamento público e audiência nos Jogos Olímpicos do que na Copa do Mundo. 

Por isso, o objeto desta pesquisa será apenas as Olimpíadas de Verão3. 

Recentemente, o movimento esportivo internacional, em especial os Jogos 

Olímpicos, têm sentido certa resistência do público; os escândalos de corrupção e casos 

de doping, a retirada de cidades candidatas, a queda na audiência e a solvência econômica 

foram fatores que contribuíram para que houvesse uma crise em um dos eventos 

internacionais mais importantes do mundo: as Olimpíadas. As raízes dessa crise não são 

provenientes somente do campo dos Esportes, e sim uma consequência de acontecimentos 

em diversas áreas da esfera internacional. 

 

A crise olímpica será explorada nesta dissertação, desde suas origens até as 

propostas elaboradas para combatê-la, um projeto de reforma do COI chamado Agenda 

20+20 ou Nova Norma. A partir do que foi publicado, serão examinadas as iniciativas 

que efetivamente foram colocadas em prática para solucionar a crise. O objetivo é 

entender o papel do componente político na realização e manutenção dos Jogos. 

 

A pesquisa se dedica a analisar se a politização dos Jogos pode ter contribuído 

para a crise dos mesmos; e se sim, se existem medidas diretas da Agenda 20+20 que 

mitiguem seus efeitos. E, por fim, essas iniciativas da Nova Norma, primeira e única 

 

 

 

 
 

3 Os números estimados para a mais recente edição olímpica (2016), no Rio de Janeiro, giravam em torno 

de cinco bilhões de espectadores no mundo todo, com 200 países transmitindo os jogos (SETTIMI, 2016). 

Só no Brasil, 63,4 milhões de pessoas acompanharam a edição de 2016 das Olimpíadas, número 

correspondente a 98,3% dos domicílios averiguados pela pesquisa Kantar IBOPE Media (2016). 



reforma do COI – organização secular que funcionou da mesma maneira desde sua 

criação em 1894 – poderiam, como consequência, impactar a geopolítica das Olimpíadas? 

 

Todos os questionamentos supramencionados derivam de uma grande pergunta de 

pesquisa, que é se a Agenda 20+20 pode – ou se dá indícios de – ter repercussões na 

instrumentalização dos Jogos Olímpicos. A Agenda pode ser capaz de diminuir a 

politização, se este for um dos objetivos estipulados e se o documento for colocado em 

prática pela instituição (o Comitê Olímpico Internacional)? 

 

A hipótese trabalhada é de que se as medidas propostas na reforma, que preveem 

um barateamento de custos ao sediar, gerarem uma ampla diversificação geográfica de 

sedes, o resultado será uma perda parcial da eficácia da politização. 

 

A dissertação se organiza da seguinte forma. No primeiro capítulo, será abordada 

a sociologia e a geopolítica do esporte. Tratando dessas correntes, é possível identificar 

primeiramente os ideais puros e não adulterados nas origens das Olimpíadas e, 

posteriormente, como esses ideais vêm se entrelaçando com a geopolítica mundial e 

consequentemente sendo parte da equação em relações internacionais. Será também 

evidenciada a história e a política por trás das Olimpíadas Modernas, com o intuito de 

mostrar exemplos de instrumentalização dos Jogos através dos anos. A discussão da 

literatura nesse primeiro capítulo é essencial para a contextualização de ambos os campos 

– o esporte internacional e as Relações Internacionais. 

 
No segundo capítulo, a organização interna do Comitê Olímpico Internacional 

será exposta para se compreender como a recente crise afetou a organização. Serão 

discutidas também as origens da crise do COI – traçando uma linha do tempo que 

contribui para o entendimento da ordem do acontecido – e quais as consequências da 

mesma. Serão também examinadas as onerosas consequências econômicas de sediar os 

jogos nos moldes atuais – não só para a organização, mas para todos os Estados-sede. 

Expondo as origens dessa crise e, com base no que foi discutido no primeiro capítulo, 

será possível responder à primeira pergunta desta dissertação; se a politização 

internacional dos Jogos Olímpicos pode ser apontada como uma das causas da crise e, 

consequentemente, da elaboração da Agenda 20+20. 

O terceiro e último capítulo trata da Agenda 20+20, tema que permeia toda a 

dissertação. Serão mostradas todas as propostas e a que representam e as consequentes 



iniciativas que o COI tomou após a aprovação da Agenda. Esta análise responderá a 

segunda pergunta da pesquisa; se existem medidas diretas ou indiretas da Agenda para 

reduzir a politização. Para além das medidas propostas, é imprescindível investigar o 

nível de implementação destes objetivos da organização, já que as ações do Comitê 

Olímpico Internacional afetam diretamente como os Jogos Olímpicos são realizados e, 

consequentemente, o palco das relações internacionais. Assim, o estudo das ações do 

COI, a partir das medidas da Agenda, tratará de responder a terceira pergunta desta 

dissertação; se há indícios de que a Agenda teria condições de impactar a geopolítica dos 

Estados nos Jogos Olímpicos. 

 

Atravessando toda a argumentação estará o embasamento teórico das Relações 

Internacionais, fazendo com que o texto dialogue com essa área que parece negligenciar 

o estudo do esporte internacional. Conforme Boyacioglu e Oguz (2016), “durante a 

criação do poder político, o esporte é utilizado como meio natural devido à sua 

aceitabilidade e ao seu efeito em massa.” Visto a importância das Olimpíadas para o 

estudo das relações internacionais, uma mudança real como a Agenda 20+20 merece uma 

análise completa, e é assim que essa dissertação pretende contribuir para o debate do 

esporte e das relações internacionais. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O modelo antigo de gestão das Olimpíadas se tornou insustentável, algo que 

causou a mencionada crise dos Jogos e repercutiu no Comitê Olímpico Internacional. A 

resposta à crise foi a Agenda 20+20, de 2014, que visava manter a ocorrência dos Jogos 

Olímpicos sob um formato mais econômico e atrativo para as sedes – sem deixar de lado 

os valores sociais de tanta importância para o movimento esportivo, como o atleta limpo 

e o respeito igual a todos os olímpicos. 

A História se desenrolou lado a lado com as Olimpíadas Modernas; países foram 

fundados, territórios se dividiram, e outros Estados foram dissolvidos por completo desde 

seu início em 1896. As Olimpíadas são um importante espelho da sociedade, e o Comitê 

Olímpico Internacional também retém sensacional valor histórico – é importante destacar 

o impressionante feito que foi sobreviver ao conturbado século XX. O COI é tão antigo 

quanto resiliente, podendo influenciar em aspectos das relações internacionais ao 

expulsar membros ou suspendê-los em resposta a ações políticas, conforme visto no 

Apêndice nos casos da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e com a África do Sul 

durante regime do apartheid. 

Essa dissertação teve como objetivo analisar possíveis impactos da politização do 

esporte na elaboração da Agenda 20+20, e por sua vez também prováveis consequências 

dessa Nova Norma na geopolítica olímpica. Os temas centrais foram as Relações 

Internacionais e a crise, que gerou a Agenda, e quais conexões poderiam ser traçadas entre 

elas. 

A pesquisa iniciou discorrendo sobre a política internacional e os Jogos 

Olímpicos, separadamente e interagindo. O primeiro capítulo discutiu tanto a relevância 

do esporte internacional, quanto a sua história nas relações internacionais. A sociologia 

do esporte foi explorada, assim como outras ciências humanas, para posteriormente tratar 

sobre a geopolítica por trás dos Jogos. 

O restante do capítulo se dedicou a traçar um histórico claro de politização de 

esportes, demonstrando de maneira explícita a política por trás dos Jogos Olímpicos de 

Verão (o Apêndice ainda conta com exemplos dos Jogos de Inverno, da Copa do Mundo 

da FIFA, e de outros episódios esportivos memoráveis). A partir dessa contextualização, 



foi possível discorrer sobre as origens da crise que preocupou tanto o Comitê Olímpico 

Internacional a ponto de lançar mão de sua primeira e ambiciosa reforma. 

O segundo capítulo expôs a estrutura do Comitê Olímpico Internacional, além de 

traçar as origens da crise que afetou os Jogos Olímpicos. Atenção especial foi dispensada 

ao fator econômico, que antigamente levava cidades a se candidatarem, acreditando em 

uma promessa de retorno e lucros. Entretanto, ao examinar os estudos e os dados, não foi 

provado que sediar um megaevento esportivo traz tantos benefícios financeiros em 

comparação com os gastos exorbitantes. 

A ausência de lucratividade para cidades-sede e a continuidade dos Jogos por 

quase 130 anos demonstrou como a visibilidade política não tem preço. Com esses 

descobrimentos, passou-se então para a análise sob a luz do campo de Relações 

Internacionais, introduzindo conceitos como high e low politics e os níveis de análise de 

Waltz. 

Por último, o terceiro capítulo se debruçou sobre a Agenda 20+20, resposta à crise 

das Olimpíadas. Dividindo as quarenta propostas do documento oficial de reforma em 

grandes temas (são eles, transparência, equilíbrio de contas, cooperação externa, questões 

estruturais e proteção e honra ao atleta), entrelaçados por eles alguns objetivos 

relacionados à politização, foi possível analisar a fundo essas medidas e quais delas foram 

realmente implementadas até os dias atuais. 

As propostas que tiveram seguimento por parte do COI foram destacadas, e 

consequentemente examinados os prováveis impactos nas próximas edições olímpicas. 

Foi imprescindível ressaltar, entretanto, que o Comitê apenas revelou iniciativas 

empreendidas nos anos de 2015, 2016 e 2017 – constituindo metade dos anos para 

implementação completa. Os três primeiros anos tiveram um relatório para cada ano, além 

de um para analisar a primeira metade de implantação da Agenda. Os anos de 2018, 2019 

e 2020 não tiveram divulgação alguma, portanto os dados utilizados não conseguem 

incluir atualizações mais recentes. 

Concluiu-se que a grande crise teve a politização como uma de suas causas 

indiretas, e que, por sua vez, a Agenda citou objetivos políticos. Apesar de diversos 

objetivos da Nova Norma estarem enredados com questões políticas, a principal 

consequência para as relações internacionais será a alteração do modelo clássico de sede 



olímpica, que causará uma significativa perda de eficiência na instrumentalização dos 

Jogos. 

A intenção sempre foi estudar mais a fundo esse tema fascinante que é o esporte 

como reflexo das Relações Internacionais, uma ferramenta interessante para determinar 

o que e como os países se expressam nesse âmbito sociocultural. Mesmo não sendo tão 

popular quanto o estudo de conflitos armados, a sutileza do esporte internacional tem sua 

relevância nessa área de estudos, como discutido no Capítulo 1. O campo 

internacionalista infelizmente não reconhece o potencial desse assunto, tendo-o ignorado 

quase por completo mesmo havendo material suficiente para escrever sobre esse 

fenômeno desde 1936. 

A primeira pergunta de pesquisa – pode a politização ter contribuído para a crise 

dos Jogos Olímpicos e do COI? – foi abordada durante o segundo capítulo. Com o que 

foi discutido, concluiu-se que sim, ela foi um dos motivos, apesar de não aparentar ser o 

mais relevante entre eles. Esse título seria do aspecto econômico. Mas foi importante 

notar a politização como motivação indireta, por trás dos estímulos econômicos, de 

audiência, de doping e de transparência. 

A segunda pergunta levantada na dissertação é se existem medidas diretas da 

Agenda para reduzir a politização dos Jogos Olímpicos. Apesar de a Nova Norma conter 

objetivos que tratam do tema, as iniciativas empreendidas pela organização até as últimas 

atualizações não parecem priorizar esse campo. Assim como a politização é um fator 

indireto na crise, é também um objetivo pouco enfrentado pela Agenda 20+20. 

A terceira pergunta – há indícios de que a Agenda teria condições de impactar a 

geopolítica dos Estados nas Olimpíadas? – é compatível com a principal pergunta desta 

pesquisa – pode esse conjunto de medidas da Agenda 20+20, que objetiva mitigar os 

efeitos da crise dos Jogos Olímpicos, influenciar estes a tal ponto que a politização perca 

a eficácia? 

Ambas foram respondidas pela análise final do Capítulo 3, argumentando a 

hipótese de que sim. A justificativa para essa resposta foi embasada no histórico de 

politização das Olimpíadas; observa-se que as sedes que instrumentalizaram os Jogos e 

foram bem-sucedidas em seu uso de soft power e nation branding tinham algo em 



comum; eram Estados ricos e fortes, com imponência o suficiente para exportar sua já 

existente influência para todos aqueles que testemunharam o recebimento dos Jogos4. 

A recente mudança para sedes menos clássicas evidenciou questões que já 

assombravam os Jogos e o Comitê Olímpico Internacional, como a solvência econômica 

e queda nos níveis de audiência (demonstrando menor interesse, mas cada vez maior 

custo). Como uma organização internacional que depende do interesse popular, o COI se 

dirigiu à crise e lançou a Agenda 20+20 em 2014, com quarenta objetivos para serem 

cumpridos até o fim de 2020. 

Apesar de um início promissor, com frequentes atualizações ao público das 

iniciativas colocadas em prática, o COI decepcionou ao não publicar mais relatórios desde 

dezembro de 2017. Todavia, mesmo com a informação limitada disponível, percebe-se 

que os esforços já empreendidos causarão mudanças para o esporte internacional. 

Os Jogos Olímpicos terão um novo formato, um menos centralizado em uma 

cidade e em um país. As consequências desse processo, cujas origens e desenvolvimento 

foram contemplados nessa dissertação, são impossíveis de prever com certeza. 

Entretanto, é possível interpretar os dados à disposição de maneira que uma hipótese se 

forme com embasamento: provavelmente será observada uma perda de eficácia na 

politização dos Jogos Olímpicos, porque facilitar a realização destes também é torná-los 

menos únicos, em especial como ferramenta de relações internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 As exceções são quando partes individuais aproveitam o palco global para uma declaração política, como 

nos protestos raciais de 1968 e no atentado de Munique em 1972, entre outros. 
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