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RESUMO 
 
 
 
 

O BOICOTE AOS JOGOS OLÍMPICOS DE MOSCOU – 1980: UMA ANÁLISE DA 
REAÇÃO DO MOVIMENTO OLÍMPICO BRASILEIRO E INTERNACIONAL 

 
 
 
 

Autor: FLÁVIO DE ALMEIDA ANDRADE LICO 

Orientadora: Profª. Drª. KATIA RUBIO 

 
 
 
 

O esporte contemporâneo tem nos Jogos Olímpicos o seu maior evento e sua 

evolução na Era Moderna aconteceu quase que completamente durante o Século XX. Os 

boicotes às edições dos Jogos Olímpicos são manifestações que exemplificam as relações 

políticas presentes no esporte e seu estudo é bastante esclarecedor. O maior boicote ocorrido 

foi proposto pelos Estados Unidos em 1980, aos Jogos realizados na extinta União Soviética. 

Na ocasião houve grande redução no número de participantes e um abalo nas estruturas do 

Movimento Olímpico. O objetivo deste trabalho é analisar o contexto político do boicote aos 

Jogos de Moscou, sobretudo no que diz respeito ao posicionamento do Brasil. Para a 

realização do estudo foi selecionado um dos principais jornais brasileiros (Folha de São Paulo) 

e dele se retirou os dados que vão o desde a segunda quinzena do mês de dezembro de 1979, 

com a ocupação soviética do Afeganistão (23/12/1979), até a primeira quinzena do mês de 

agosto de 1980, encerramento dos Jogos Olímpicos de Moscou (03/08/1980). Embora o Brasil 

desenvolvesse uma posição de alinhamento à política norte-americana na Guerra Fria, optou 

por não aderir ao boicote comercial, nem ao olímpico enviando uma grande delegação a 

Moscou. O governo militar brasileiro agiu de maneira pragmática preferindo lucrar com a 

ausência de norte-americanos e europeus tanto no campo comercial quanto esportivo. 

 
 
Palavras-chave: Esporte, Política, Jogos Olímpicos, Boicote 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

THE MOSCOW OLYMPIC GAMES BOYCOTT: AN ANALYSIS OF BRAZILIAN AND 
INTERNATIONAL OLYMPIC MOVEMENT REACTION.  

 
 
 

Author: FLÁVIO DE ALMEIDA ANDRADE LICO 

Adviser: Profª. Drª. KATIA RUBIO 

 
 
 

The Olympic Games is the biggest event in contemporary sports and the 20th century 

was the stage where most of the evolution of the Olympic Games of The Modern Age 

happened. The boycotts to the Olympic Games are manifestations that exemplify the 

relationship between sport and politics and studying it brings light to the subject. To this day, 

the biggest boycott was the one that the United States promoted against the Soviet Union in 

the 1980 Olympic Games. In that occurrence there were a significant reduction in the number 

of participants as well as a profound impact to the Olympic Movement structures. The purpose 

of these research is to analyse the politic context of the Moscow`s Olympic Boycott, with 

special attention for the brazilian position. The research was made in one of the most 

important brazilian newspapers (Folha de São Paulo), in the final editions of 1979, period of 

the sovietic occupation on Afghanistan, until august of 1980, period of the end of Moscow 

Olympic Games. In spite of the pressure from the United States, Brazil decided not to join the 

boycott, exposing an internal movement that the country was going through, which was a 

period of delicate economical issues, and the country was not capable of deny the economical 

advantages of relation with Soviet Union. 

 

 

Keywords: Sport, Politics, Olympic Games, Boycott 
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1       INTRODUÇÃO  

 

Desde que optei por estudar Educação Física, há quase 10 anos, me 

deparei inúmeras vezes com situações de discriminação, menosprezo ou mesmo 

um total desconhecimento dos limites e das possíveis atuações dessa área do 

conhecimento. 

Ainda nos primeiros meses da vida universitária fui apresentado à 

Educação Física enquanto ciência, aos laboratórios, aos ratinhos, aos testes, às 

coletas e tudo o mais que em larga escala vemos e sabemos acerca dos 

tradicionais estudos e experimentos na área de Educação Física. Meu fascino foi 

instantâneo e alguns caminhos imaginários começaram a ser traçados em minha 

cabeça. 

Apenas no segundo semestre da vida universitária identifiquei outras 

áreas de conhecimento presentes e diretamente relacionadas com a Educação 

Física. A psicologia, a sociologia, a história e a filosofia começaram a fazer parte 

da minha Educação Física se juntando à outra parte que já havia sido 

apresentada.  

A noção que eu tinha de ser humano completo, de sociedade e de 

relações complexas me impedia de descartar uma parte do conhecimento e me 

aprofundar em apenas uma área, mas com o tempo percebi que isso era 

necessário. O cuidado que me restava ter era exatamente o de não cegar-me ou 

embrutecer-me a ponto de desconsiderar ou menosprezar o conhecimento 

advindo de outras zonas internas à área de conhecimento por mim escolhida. 

Fui me acostumando com a idéia e hoje me sinto bem mais tranqüilo 

ao estabelecer foco e direcionar os esforços para os avanços na área por mim 

escolhida, até porque já compreendo as relações que todas as subáreas da 



 
 

 

2

 

Educação Física estabelecem em prol de uma atividade acadêmica e profissional 

coesa, rica e densa. 

Qualquer posto de trabalho ocupado por um profissional de Educação 

Física abre possibilidades para o uso plural dos conhecimentos da área. A 

limitação ou a negação desta ou daquela vertente é feita por nós, profissionais, e 

considero isso uma falta grave. 

Tenho a real crença de que este estudo que aqui introduzo tem amplo 

alcance, por não se tratar de um tratado sobre política, esporte e boicotes, mas 

sim por se apresentar como uma possibilidade de análise, uma possibilidade de 

interpretação, uma possibilidade de olhar para o esporte e para as relações deste 

com a sociedade. 

Qualquer partida de futebol, prova de atletismo, competição de 

ginástica ou edição de Jogos Olímpicos pode ser observada a partir do gesto 

técnico, da performance, das estatísticas, da beleza estética, das relações sociais e 

políticas, da história, da psicologia. Minha opção não invalida nenhuma das 

outras e nem pretende destaque em relação as demais, mas apenas promove 

questionamentos mais profundos acerca das relações que o esporte estabelece 

com a política. 

O jurista e professor Dalmo de Abreu DALLARI (1995) ressalta a 

importância do conhecimento das instituições para que sejamos conscientes e 

não nos tornemos autômatos, sem inteligência e sem vontade. Penso que estudos 

que buscam de alguma forma debater as relações presentes na sociedade ajudam 

no acúmulo de conhecimento e reflexão acerca da instituição social. Não penso 

estar muito distante esse raciocínio do que escreveu o professor Dallari e se é 

demais pensar que um trabalho como esse teria enorme impacto na vida dos 

leitores, espero que pelo menos incite discussões e reflexões úteis para a prática 

profissional.  
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2              OBJETIVOS 

   

O objetivo desta pesquisa é, através do estudo do esporte 

contemporâneo e do período no qual ele se desenvolve, aprofundar 

conhecimentos acerca das relações políticas presentes nas organizações 

esportivas, sobretudo os Jogos Olímpicos. Considerando a força que o evento 

olímpico tem para o esporte e entendendo que os boicotes às edições olímpicas 

são significativas e declaradas manifestações políticas do esporte, analisaremos o 

Boicote aos Jogos Olímpicos de 1980 a fim de melhor compreender as relações 

entre política e esporte na contemporaneidade. 

Pretende-se também olhar para o posicionamento do Brasil nesse 

processo e compreender as ações advindas das esferas administrativas do esporte 

e governamentais que permitiram que o país se colocasse contrário aos Estados 

Unidos, país que influenciava significativamente a política e a economia 

brasileira. 

 

 

3             MÉTODO 

 

O método utilizado para a realização deste trabalho de pesquisa foi o 

histórico analítico, descrito por THOMAS e NELSON (2002) como o método 

histórico que busca, além da simples descrição dos fatos, respostas aos “por 

quês” relacionados ao tema.  

Para tanto foi feita uma revisão de literatura embasada em autores das 

ciências humanas e da Educação Física, a fim de permitir uma contextualização 

do tema e do período e só então lançamos mão de pesquisas em periódicos da 

época.  
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A leitura dos periódicos de época justifica-se pela busca da narração 

dos fatos ilustradores do trabalho a partir de veículos de mídia temporalmente 

alocados. Não se pretendeu com isso uma ação comparativa com outros veículos 

de mídia, e mesmo a análise foi feita com o apoio da bibliografia e não nas 

matérias presentes nos periódicos.  

Sendo assim selecionamos o jornal “Folha de São Paulo” e dele 

efetuamos a leitura de todas as edições desde 23 de setembro de 1979 (data da 

invasão soviética ao Afeganistão) até 15 de agosto do 1980 (duas semanas após o 

encerramento dos Jogos Olímpicos de Moscou) Encontramos matérias 

relacionadas ao boicote nos editoriais, nos cadernos internacionais e esportivos.  

Todas as reportagens que de alguma forma se referiam aos Jogos 

Olímpicos ou ao embargo econômico proposto pelos Estados Unidos contra a 

União Soviética foram fotografadas e posteriormente analisadas. Uma primeira 

análise foi feita a fim de estabelecer um filtro nas reportagens, considerando 

primordialmente as que contribuíssem com fatos e dados concretos e trazendo 

matérias assinadas apenas quando essas contribuíssem significativamente com 

informação não posicionada. Por vezes essas informações estavam presentes em 

matérias assinadas por se tratar de correspondentes internacionais. 

Ainda que aplicando o referido filtro, é importante considerar o que 

fora destacado por BOURDIEU (1996) a respeito dos graus de autonomia dos 

órgãos de difusão. Para o autor, tal grau se mede pela parcela de suas receitas 

advindas de publicidade e da ajuda do Estado, sob a forma de publicidade ou 

subvenção. Pois cabe então lembrar que, no período em questão, ainda vivia o 

Brasil sob governo militar e que somente esse fato já reorganizava a lógica da 

imprensa baseada em seus anunciantes e principalmente, alterava o 

posicionamento e a relação do Estado diante dos meios de comunicação. 
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As pesquisas em jornais foram realizadas no Arquivo do Estado de São 

Paulo, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006. 

 

 

4      REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Política, Ideologia e Esporte, 

 

4.1.1 Política 

 

O início de uma discussão envolvendo relações políticas pode e deve 

ter como introdução um apanhado de idéias que visem clarear as definições a 

respeito do tema, porém, vale ressaltar que a busca por uma definição e uma 

adequada conceitualização do termo política não se mostra tarefa das mais fáceis. 

Palavras e termos relacionados ao assunto assumem diferentes, e por vezes 

opostos, significados de acordo com a situação, a época, o autor e o lugar.  

Uma das características responsáveis pela confusão conceitual 

envolvendo o tema política está no fato do sistema social e político não se 

comportar de maneira estanque e imutável, fazendo com que regimes e 

instituições sofram constantes, e por vezes imperceptíveis, variações que nem 

sempre são acompanhadas por um repensar da estrutura teórica (BONAVIDES, 

1983). Um exemplo relativamente simples dessa dinâmica pode ser dado a partir 

da nomenclatura de algumas instituições. Não é raro nos depararmos com nomes 

que pouco ou nada representam a prática da instituição atualmente e sim com o 

que ocorria no início de sua existência. Associações e organizações que nascem 

com o foco voltado para um tipo de ação, freqüentemente alteram seus rumos e 
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posicionamentos sem necessariamente alterar seus nomes, sendo que muitas 

vezes os nomes referem-se às antigas preocupações daquela organização.  

Um exemplo bastante próximo desse fenômeno é o Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que além das profissões 

citadas no nome registra e regulamenta a ação profissional de geólogos, 

geógrafos, profissionais da meteorologia e diversas carreiras técnicas. 

A falta de concordância entre a prática político-institucional e o 

construto teórico que a compõe não se dá apenas em nível de nomenclatura mas 

também no que se refere à estrutura organizacional das instituições. Estatutos e 

mecanismos de regulação interna nem sempre acompanham as características 

incorporadas ao longo do tempo, gerando um descompasso entre o pensar e o 

agir político. 

Uma questão que parece ser unânime nos estudos a respeito de política 

é a referente ao Estado. BONAVIDES (1983) atribui ao Estado a condição de 

fenômeno político por excelência, relacionando e muitas vezes exemplificando 

através dele as ações ocorridas em âmbito político. Para BOBBIO (2003), o 

Estado é uma comunidade política cujo objetivo mínimo é a manutenção da 

ordem pública em níveis internos (relações nacionais) e externos (relações 

internacionais) pois diferente disso o Estado deixaria de existir. 

Para BOBBIO (2003), pertence à política a esfera de ações que têm 

direta ou indireta relação com a conquista e com o exercício do poder (supremo 

ou soberano) sobre uma comunidade ou sobre um indivíduo. Por poder o autor 

compreende a capacidade de um sujeito influir, condicionar e determinar o 

comportamento do outro. O exemplo citado como uma típica relação de poder, a 

relação entre governantes e governados, nos remete mais uma vez ao Estado.  

Ainda de acordo com BOBBIO (2003), são três as principais e 

clássicas formas de poder: o paternal, exemplificado pela relação Pai e Filho, 
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onde geralmente o bem do filho é tido como prioritário. O poder patronal, 

observado em grau máximo na relação entre senhor e escravo e onde o objetivo a 

ser alcançado é o bem do senhor. Por último temos o poder político, que envolve 

governantes e governados e recebe esse nome por ser a variação de poder 

encontrada na organização das cidades (polis). Nessa relação de poder o objetivo 

é o bem comum e todos trabalham em função disso.  

Apesar de não ser possível categorizar toda e qualquer ação de acordo 

com o que classicamente se entende por formas de poder, essa distinção se 

mostra importante quando há a intenção de efetuar análises políticas mais 

substanciais. A noção do que significa a política e da relação existente entre essa 

forma de poder e o bem comum nos permite apontar e melhor distinguir formas 

desviadas e degeneradas de uso do poder. Tanto as ações paternalistas como as 

ações despóticas são identificadas e reconhecidas como uma fuga da essência e 

da natureza específica da política, sendo, portanto, condenáveis. No entanto, em 

diversas ações envolvendo o poder supostamente político é possível identificar 

desvios que distanciam a prática da teoria. Ações assistencialistas que pouco 

acrescentam ao conjunto, exceto em análises imediatistas ou ações pessoalmente 

interessadas por parte dos detentores do poder, são identificadas em muitos 

momentos e nem por isso deixamos de identificar esse tipo de ação como 

política. 

Nesses casos temos um problema de ordem axiológica ao se chocarem 

a política como deveria ser e a política como realmente é. As caracterizações 

clássicas da política e das formas de poder parecem se tornar ineficientes para 

que compreendamos a política da maneira como ela realmente se apresenta. Se 

faz então necessário o uso de outros referenciais que busquem o diálogo 

diretamente com a prática. 
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Um critério aparentemente adequado para que seja feita a distinção do 

poder político das demais formas de poder é o que destaca os meios utilizados 

por cada uma das formas. Diferente do poder econômico e do poder ideológico, 

o poder político faz uso, em última instância, da força física, da repressão, da 

guerra. As questões econômicas e ideológicas são, em primeiro momento, 

utilizadas como subterfúgios para a ação política, mas em não ocorrendo as 

respostas desejadas parte-se para as vias de fato.  

A lógica econômica baseia-se no uso das condições proprietárias e não 

proprietárias para se estabelecer o controle dos meios de produção e do trabalho, 

numa relação de dependência que é vivenciada com largas vantagens pelo 

proprietário. A lógica da ideologia consiste na posse de certas formas de saber 

inacessíveis para a maioria e a indução de comportamento através das idéias e do 

conhecimento, concedendo a relevância social dos detentores do saber. O poder 

político faz uso dos demais e lança mão do que for necessário para que seus 

objetivos sejam atingidos (BOBBIO, 2003) 

Não apenas baseado na maneira com que a força física é utilizada pelo 

Estado, há também outros elementos que historicamente se mostram relevantes 

na compreensão da organização política como conhecemos hoje em dia. 

Convém, então, pensarmos os por quês de um trato novo com o poder, de uma 

organização mais complexa e mais próxima do que compreendemos hoje em dia 

como política. BONAVIDES (1983) recorre oportunamente ao processo 

histórico das relações de poder para lançar luz sobre o tema, destacando a 

transição da soberania monárquica para sistemas com maior separação dos 

poderes. Num determinado ponto da história, ainda com larga difusão da 

monarquia, a sobrecarga aplicada em todas as camadas abaixo da nobreza era 

enorme, chegando ao insustentável. Não era mais possível que todo um sistema 

trabalhasse em prol de uma minoria completamente fora dos contextos e 
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portanto, sem nenhuma identificação com as pessoas e com o local. A partir de 

processos obviamente tensos e lentos, ocorreram gradativas alterações nos 

mecanismos e nas formas de se exercer o poder. As figuras centrais e autoritárias 

davam lugar a diversas organizações representativas da sociedade. 

A soberania era substituída pela pluralidade e as diversas fatias do 

poder eram separadas. A administração de um sistema onde a representatividade 

social é maior e mais plural é significativamente mais complexa pois as ações 

devem respeitar diversos pormenores de modo a modular perdas e ganhos para 

cada uma das fatias sociais detentoras do poder. O número de variáveis e 

cuidados se torna infinitamente maior e a organização política se torna 

extremamente importante.  

Essa nova realidade no trato com o poder exige conhecimento, 

educação e sobretudo ordem. Diversas foram as disciplinas e ciências que 

passaram a estudar as relações de poder dos governos (política) com destaque 

especial a algumas que, não por acaso nos dias de hoje, são as bases da Ciência 

Política. O Direito (sobretudo o direito constitucional), a Economia, a História e 

a Sociologia são disciplinas fundamentais para a compreensão do fenômeno 

político. BONAVIDES (1983) destaca a possibilidade de outras abordagens 

políticas que venham a envolver disciplinas menos comuns como a psicologia, 

pelo fato da política e das relações serem determinadas, em níveis de análise 

mais direcionados, pelas ações humanas. 

Características temporais e regionais determinam os graus de 

relevância que cada uma das disciplinas exerce sobre o pensamento político. O 

contexto de cada sociedade pode definir a disposição de se olhar para o 

fenômeno político com esse ou com aquele olhar, através de um ou de outro 

referencial teórico, fazendo com que outras disciplinas possam fazer parte desse 

conglomerado que pretende compreender a política. A geografia e sua vertente 
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geopolítica são exemplos disso e assim como esses existem inúmeros outros 

casos. Sem a pretensão de nos tornar referência para as ciências políticas, mas 

compreendendo que nosso objeto de estudo se relaciona bastante com as relações 

sociais e de poder, podemos citar também o esporte e a atividade física como 

elementos relevantes para os processos políticos. 

Outro olhar possível de se aplicar aos mecanismos de poder refere-se à 

caracterização da função, dos meios e dos fins pretendidos pela ação política. A 

finalidade da ação política que classicamente fora descrita como o “bem comum” 

pode também se manifestar como o “bem dos indivíduos que formam a 

comunidade”, caracterizando algo completamente oposto à primeira 

possibilidade. De acordo com BOBBIO (2003) o juízo comum nos leva a afirmar 

que a política é feita por indivíduos cujo único objetivo é aumentar seus próprios 

bens. 

Por bens geralmente compreendemos dinheiro, propriedades e 

elementos materiais e apesar de historicamente reconhecermos caminhos 

políticos que levam o aumento desses bens por parte dos envolvidos com o poder 

político, essa não é a única possibilidade de ganho pessoal. 

Esses outros ganhos pessoais obtidos pelos que fazem política são 

descritos por MAQUIAVEL (1976) e referem-se à manutenção do poder. De 

acordo com o clássico autor a simulação e a dissimulação são características 

importantes aos governantes uma vez que elas tornam possível a desejável 

coexistência das características do leão e da raposa. Ao leão o autor atribui a 

força e a disposição para lutar e à raposa a capacidade de reconhecer as 

armadilhas e a ação sorrateira contra elas. A seleção astuta da melhor ação em 

cada situação garante a manutenção do poder e esse é o objetivo primeiro de um 

governante.  
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Maquiavel ainda destaca não ser necessário ao governante possuir 

todas as qualidades desejáveis para a manutenção do poder, mas de ao menos 

aparentar possuí-las, afinal, o julgamento dos homens é em maior medida 

baseado no que é visto e pouca crítica ou análise é feita a respeito dos atos. Por 

isso, insiste o autor, ver é algo que todos os homens fazem, o que não ocorre com 

o pensar. 

Esse é um ponto bastante delicado sob o ponto de vista ético, uma vez 

que a compreensão e o aprofundamento dos estudos políticos objetivos e 

funcionais parecem legitimar inúmeras ações no mínimo questionáveis. A 

fascinante e complexa estrutura estudada por Maquiavel pode e deve ser 

interpretada com mais escrúpulo, sob risco de piorarmos situações políticas já 

bastante delicadas que constantemente nos deparamos.  

Nessa linha de ação e raciocínio, notamos que ao uso público ou 

privado do poder não importa muito se o objetivo de perpetuação do governante 

no poder for atingido a contento. Os resultados obtidos ao final de um processo 

são mais importantes do que os caminhos percorridos até ele e a ação do governo 

será feita a partir desses elementos. Dessa forma, ações dissimuladas com meios 

desviados, porém com um certo número de resultados práticos, são mais 

interessantes do ponto de vista político por serem mais efetivas no mecanismo de 

manutenção do poder, uma vez que os homens de maneira geral atentam mais 

para o que parece ser e para os resultados efetivos do que para os processos ou 

para a legitimidade das ações políticas do governo.  

A manutenção e a perpetuação do poder extrapola os níveis pessoais 

das relações políticas, em que os governantes lançam mão de inúmeros artifícios 

para se manter a frente dos sistemas de poder. Montesquieu (citado por 

BOBBIO, 2003) estabelece a conservação como a finalidade comum a todos os 

Estados e algumas finalidades particulares observadas por diversas vezes ao 
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longo da história como a expansão ou a prática da religião. A conservação 

inerente a qualquer Estado parece ser o fim de um processo até certo ponto 

natural de perpetuação, de continuidade e de legado. Estranho seria se 

observássemos que uma instituição existe para deixar de existir, que está no 

mundo para deixar de estar. 

Nesse momento soa oportuna a observação acerca do esporte 

relacionado à política e ao Estado, uma vez que durante boa parte do século XX 

esses elementos estiveram em certos níveis interligados em virtude da 

necessidade dos grandes Estados, líderes dos blocos ideológicos se perpetuarem. 

Em alguma medida o esporte funcionou como um dos elementos utilizados para 

se atingir finalidades gerais e comuns como a de conservação e finalidades 

específicas e particulares como a de expansão. 

 

 

4.1.2       Política e Esporte 

 

Como já manifestado em outros momentos do texto, reforço que a 

visão de esporte e de atividade física que sustenta nosso pensar busca a 

ampliação de uma série de referenciais e não a restrição dos mesmos. 

Buscaremos aqui não atentar às minúcias que eventualmente compartimentam e 

separam as atividades, mas sim ressaltar o caráter mobilizador, socialmente 

relacionado e político delas.  

Consideramos que o esporte de alto nível, o esporte escolar, a 

atividade física de fim de semana e os movimentos realizados espontaneamente 

em parques e espaços públicos possuem grande relação com a sociedade e 

conseqüentemente possuem um caráter político considerável. A relação com o 
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contexto social e a importância presente em qualquer forma de movimento 

cultural e historicamente construído é o que nos interessa nesse momento. 

Os diferentes níveis e formas de manifestação das atividades 

esportivas e físicas se encaixam de diferentes maneiras na dinâmica social, 

representando diferentes papéis na estrutura.  

O esporte de alto nível geralmente funciona como carro chefe das 

manifestações dessa esfera. É de lá que os modelos são retirados nos mais 

diferentes aspectos. Gestos são imitados pelos praticantes escolares e de fim de 

semana, suas roupas e seus equipamentos são cobiçados e valorizados, seus 

desempenhos são usados como parâmetros e seus feitos respeitados. A própria 

construção do ideal de corpo da atualidade, sobretudo no que se refere ao corpo 

masculino, perpassa pelos modelos oferecidos pela esfera esportiva. A força, a 

destreza e a virilidade são características muito desejáveis aos cidadãos comuns e 

muito comuns aos atletas. Mesmo o corpo feminino mais forte e torneado já é 

aceito socialmente, embora ainda se note uma prevalência do ideal frágil e magro 

percebido, sobretudo, em profissionais da moda. 

 Não é por acaso que as atividades físicas tomam grande parte do 

tempo dos cidadãos modernos, que através delas buscam a proximidade estética 

e funcional em relação aos modelos oferecidos. Ter o corpo atlético é uma meta 

para muitos, assim como vencer as partidas de futebol com os colegas de 

empresa, ou marcar pontos de maneira plástica como o jogador de basquete 

preferido.  

O esporte possui um forte componente de identidade e de filiação 

(McINTOSH, 1975) pelas características que consigo carrega e pela 

possibilidade de estabelecer vínculos com times, federações, cidades, países. 

Diante desse quadro se torna compreensível a constante busca de relação com o 

esporte por parte de marcas e produtos dos mais variados setores, pois conseguir 
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vincular um produto a uma atividade tão bem aceita e intrinsecamente 

relacionada com a população como o esporte é tudo que um empresário pode 

desejar na economia de mercado moderna. 

O esporte tomou grande importância ao longo do Século XX e chegou 

ao Século XXI como um dos mais relevantes fenômenos culturais e sociais já 

vistos, com uma enorme capacidade de chamar atenção e uma imensa aceitação 

nos meios sociais. Essa combinação fez da atividade um trunfo para empresas e 

instituições que necessitavam de destaque e crédito. O esporte como veículo de 

propaganda foi usado tanto pelos que desejavam vender seus produtos quanto 

pelos que almejavam a difusão de seus ideais políticos.  

A característica de combate civilizado e a quase obrigatória presença 

da figura do vencedor fizeram com que os blocos político-ideológicos que se 

formaram durante o século XX atribuíssem grande importância ao esporte, pois 

era uma maneira de fazer uso da simbologia da vitória e de transportar o 

reconhecimento internacional dos resultados para os ambientes de disputa real 

(RUBIO, 2006). Desta maneira, o discurso de congregação e amizade atrelado ao 

esporte perde significativo espaço uma vez que a movimentação de dinheiro e 

poder relacionados a ele se colocam de maneira decisiva (HILL, 1996) 

A presença da mídia como elemento quase interligado ao esporte atual 

é outro ponto a ser considerado e de extrema importância quando o assunto é a 

força política e mobilizadora da atividade esportiva nos dias de hoje. O esporte 

se torna uma referência social muito em função do seu destaque e ganha 

visibilidade em função da presença da mídia.  

A relação entre o esporte e a mídia, além de decisiva para os trâmites 

políticos, é em si estudada por diversos autores. MEYNAUD (1972) e BETTI 

(2004) são alguns dos que destacam a relação estreita e de mútua dependência 

entre esporte e mídia.   
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 A teia de relações que envolve o esporte é de difícil, porém 

fascinante compreensão. Todo o complexo sistema que permeia o esporte conta 

com as características naturalmente atrativas da própria ação esportiva e a 

aceitação social que a atividade carrega, com a presença determinante da mídia 

nesse processo, além do óbvio interesse por parte dos que vislumbram uma 

potente ferramenta de marketing e com a enorme movimentação de dinheiro 

advinda dos jogos especulativos subjacentes à atividade esportiva.  

 As complexas e intrigantes associações citadas acima nos 

esclarecem muito a respeito do interesse político no esporte e, invertendo a 

ordem da relação, do interesse esportivo na política. A compreensão do jogo de 

mútuo interesse entre política e esporte é importante para que nossa análise não 

se torne unilateral, atribuindo posições de vítima a um ou a outro sistema. As 

organizações esportivas se valem do poder que carregam consigo como 

ferramenta e arma política da mesma maneira que sistemas políticos fazem uso 

do esporte para avançar seus projetos. 

 Jean MEYNAUD (1972) inicia seu livro a respeito da relação 

esporte e política com uma pertinente consideração a respeito do assunto. O 

autor nos lembra que o peso político de qualquer elemento social depende da 

importância que esse elemento representa e da amplitude de suas ações na 

sociedade. Sendo assim, para compreender o espaço do esporte no âmbito 

político, deveríamos estimar sua relevância social através do número de pessoas 

que, de alguma forma, se interessam por esporte. Por mais que uma estimativa 

precisa nesse sentido nos pareça impossível, basta olharmos atentamente ao 

nosso redor e perceber o quanto o esporte está presente nas nossas vidas. Somos 

em grande parte praticantes, espectadores, consumidores de produtos direta ou 

indiretamente relacionados ao esporte. 
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A grande quantidade de pessoas atentas ao esporte e o alcance da 

atividade esportiva garantido pela mídia são elementos que dão peso não apenas 

à atividade, mas também aos que participam ativamente de sua construção. 

Atletas, técnicos e dirigentes assumem, mesmo que não queiram, uma posição 

política importante pela projeção social que ganham ou conquistam.  

Conforme McINTOSH (1975) o esporte em nível competitivo trabalha 

basicamente com representações. As pessoas envolvidas com o esporte não 

defendem somente seus nomes, mas equipes, clubes, bairros, seleções 

municipais, estaduais ou nacionais. Podem ser patrocinados e carregam 

logomarcas e dizeres em seus uniformes. A responsabilidade desse desenho que 

o esporte tomou não pode ser desconsiderada, pois mesmo que não declarem 

textualmente, os envolvidos na estrutura de uma dessas equipes de representação 

partilham, ao menos no momento de disputa, das idéias políticas daquele grupo.  

A concordância em defender determinadas cores, marcas e dizeres 

reflete, no mínimo, uma tolerância a tudo que acompanha o que se defende. 

Importante é ressaltar que pessoalmente essa tolerância pode não ser maior do 

que a de qualquer cidadão comum, mas a notoriedade e o destaque social do 

esporte dão um peso político muito maior a ações realizadas por atletas, técnicos 

e dirigentes. 

O esporte pressupõe trabalho em grupo mesmo em modalidades 

individuais, pois treinamentos não acontecem isoladamente. A necessária filiação 

a federações e confederações também é outra maneira de estabelecimento de 

vínculos institucionais, ideológicos e tolerância. Nessa perspectiva, parte da 

identidade do indivíduo está confundida com a do conjunto de pessoas e 

instituições que viabilizaram a existência do momento esportivo.   

A estranha condição do indivíduo que potencialmente representa 

posições políticas alheias às suas próprias é melhor compreendida quando 
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recorremos a HALL (2001), que lança idéias a respeito da identidade cultural na 

pós-modernidade, salientando a condição instável e móvel da identidade no 

mundo contemporâneo. Os diferentes vínculos e filiações de cada indivíduo e a 

construção culturalmente fragmentada das identidades justificam esse trânsito e 

esclarecem bastante a respeito dos deslocamentos. 

As máquinas esportivas e políticas funcionam, muitas vezes, de 

maneira interligada. Não são poucos os exemplos para ilustrar a ação de uma 

esfera em função da outra. 

Atletas de ponta são convidados a serem embaixadores da ONU e 

fazerem uso de sua imagem, fama e aceitação para colaborar nas causas da 

organização. Atletas e ex-atletas freqüentemente enveredam pelos caminhos da 

política, seja em nível esportivo, nos clubes, federações e confederações, seja em 

nível municipal, estadual ou nacional. Presidentes, primeiros ministros, reis e 

rainhas recebem os atletas vitoriosos na volta a seus países de origem, como 

forma declarada de agradecimento, respeito e valorização dos seus feitos e com a 

não declarada, porém evidente, intenção de ter a imagem vitoriosa e simpática 

dos atletas relacionada a seus governos. 

Todos os casos acima citados são exemplos de usos do esporte para 

fins políticos. O destaque e a boa aceitação do esporte e conseqüentemente dos 

seus atores principais (os atletas) são elementos capazes de promover eleições, 

fortalecer governos, garantir a permanência de pessoas em cargos políticos. 

Nesses casos o esporte é utilizado como meio para a obtenção de algo em outra 

esfera, não necessariamente interligada à atividade esportiva. 

A contrapartida acontece quando está no esporte o objetivo principal 

de algo em que mecanismos políticos são utilizados. O esporte como fim e não 

mais como meio. A criação de espaços de prática de atividades esportivas, a 

alteração de regras, o desenvolvimento de programas de massificação de 
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modalidades entre diversas outras ações que promovem e/ou alteram a estrutura 

esportiva são exemplos de situações onde o sistema esportivo recorre aos meios 

políticos para que objetivos sejam alcançados. 

 

4.1.3       Política e Movimento Olímpico 

 

Em 1936, em uma mensagem de ano novo publicada em um periódico 

esportivo belga, Pierre de Coubertin reafirmou a posição neutra do Comitê 

Olímpico Internacional em relação aos assuntos políticos, e criticou a 

possibilidade, anunciada pelos Estados Unidos, de boicote aos Jogos Olímpicos 

de 1936.  

Essa carta ilustra o que acontece com a política dentro do Movimento 

Olímpico Internacional, na medida que mostra a neutralidade oficial 

contrapondo-se ao evidente uso dos Jogos como palco de manifestações e 

embates de ordem política. O COI com seu discurso apolítico se mostra 

contraditório, pois observamos que sua estrutura, definida por TAVARES (2003) 

como oligárquica, é contrária à idéia de democratização através do esporte, 

defendida desde o início do Movimento Olímpico.  

Conforme nos mostra HILL (1996) a conservadora estrutura 

organizacional do COI é liderada por um corpo auto-elegível formado por uma 

esmagadora maioria de homens (as poucas mulheres só começaram a fazer parte 

do COI a partir de 1981), ricos, ou advindos de famílias tradicionais, ou 

poderosos, ou mesmo com as três características. Ainda sobre a estrutura do 

COI, o autor questiona a possibilidade de efetiva ação de um corpo de mais de 

uma centena de membros encarregado das mais importantes decisões da 

organização (como a escolha das cidades sede dos Jogos Olímpicos, por 

exemplo).  
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A crescente notoriedade do evento olímpico ao longo do século XX só 

fez aumentar a relevância das manifestações em seu seio e atrelar cada vez mais 

o nome dos Jogos Olímpicos às diversas máquinas políticas. 

É importante ressaltar que o evento olímpico não é, dentre as 

manifestações esportivas, o único a incorporar densamente as questões políticas, 

mas seu notável alcance de público e seu significativo destaque em relação aos 

demais eventos potencializam sua ação nesse sentido (HILL, 1996) 

Nos dias atuais o esporte e os negócios vivem uma relação muito 

estreita, o que potencializa as esferas externas ao espetáculo esportivo, 

garantindo enormes poderes aos dirigentes em detrimento dos atletas. 

BOURDIEU (1997) compara o espetáculo esportivo às artes, na medida que o 

artista (atleta) mascara a ação dos agentes, críticos e donos de galeria (dirigentes, 

jornalistas esportivos e clubes), uma vez que é impossível ignorar a ação desses 

na construção do espetáculo. Tanto o artista como o atleta, representam a ponta 

de um sistema maior. Eles são a parte que aparece publicamente, mas que em 

nenhum momento responde sozinha pelo que efetivamente acontece. O autor vai 

mais longe ao afirmar que o espetáculo esportivo, assim como as manifestações 

artísticas, é reproduzido duas vezes, sendo uma ao público e outra em todo o 

processo de preparação, que além das questões meramente técnicas envolve todo 

o aparato conceitual e, porque não, político da atividade. 

GUTTMANN (1992) reafirma a condição dos Jogos Olímpicos para 

além dos limites do que se pode compreender meramente como “jogo” ou 

disputa esportiva. O autor ressalta o caráter eminentemente político dos Jogos 

apesar de todos os lamentos por parte dos defensores dos ideais olímpicos, uma 

vez que pessoas com atividades políticas significativas fizeram parte do 

movimento olímpico desde seu renascimento, em 1894.  
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Com relação ao renascimento dos Jogos Olímpicos, o autor é bastante 

categórico ao afirmar que, de fato, esse movimento existiu para a propagação de 

ideais políticos.  

Realmente há uma interdependência entre esporte e política no mundo 

atual, perceptível no momento em que notamos que todas as ações envolvendo o 

esporte partem de decisões tomadas em escalas maiores, distantes da realidade 

das quadras, campos, piscinas ou pistas. Essas decisões têm como mola mestra a 

capacidade do esporte de se tornar uma atividade altamente rentável 

(STAUFFER, 1999). 

Um dos exemplos da relação política-esporte pode ser visto na 

América Latina, onde, a partir da década de 1940, os países passaram a criar suas 

estruturas esportivas, e diferente do que se via nos Estados Unidos, o modelo 

adotado era altamente vinculado ao Estado. Ministérios e cadeiras especiais 

foram criadas e os presidentes dos Comitês Olímpicos Nacionais passaram a ser 

escolhidos pelo governo, quando o cargo não era ocupado pessoalmente pelo 

ministro ou responsável pelo esporte em nível governamental (GUTTMANN, 

1982). 

Em um mundo onde tudo acontece a partir das decisões políticas, e 

onde sempre que existe dinheiro existem choques de interesses, nada mais 

natural do que imaginar que o esporte estaria repleto de disputas políticas, afinal 

o amadorismo é raridade também nas suas esferas administrativas. PRONI 

(1998) atenta ao fato das competições esportivas atuais serem promovidas e 

organizadas por administradores profissionais, e também ao fato dos custos dos 

megaeventos serem assumidos por empresas comerciais. 

Além de toda a complexidade da política interna do COI e das formas 

como o esporte vem sendo administrado em termos mundiais, diversas outras 

instâncias fazem uso do esporte a fim de reafirmar suas forças. Nações 
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dominantes, nações emergentes, bloco socialista, bloco capitalista e 

patrocinadores são alguns dos exemplos de grupos que ao longo do último século 

usaram o esporte como trampolim político ou mesmo como elemento chave em 

estratégias de marketing. 

Depois de um longo período de Guerra Fria, os Jogos Olímpicos de 

Barcelona em 1992 foram comemorados por simbolizarem a superação dos 

desentendimentos políticos e ideológicos, e por não contarem com nenhuma 

ausência decorrente desses desentendimentos.  

Mas isso não significa que a paz seja o tom dos Jogos desde então. 

O quadro de medalhas, apesar de não ser um instrumento oficial de 

classificação do COI, ainda é disputado com veemência, podendo significar a 

supremacia de uma nação em relação à outra, ou o descrédito internacional de 

uma representante mal colocada. 

A lógica e a prática do esporte olímpico atual é bastante diferente do 

discurso promovido pelo COI, mesmo tendo esse discurso sido flexibilizado ao 

longo do tempo. O sistema de representação por parte dos integrantes do COI é 

incompatível com a prática observada nas quadras, pistas, piscinas e campos. 

Cada novo membro do COI, antes de tomar posse de suas funções, 

realiza um juramento, que exemplifica bem suas funções no seio do Movimento 

Olímpico. Eis o juramento: 

 

Havendo sido distinguido(a) com a honra de formar parte do COI e 

representá-lo no meu país, plenamente consciente das responsabilidades 

que esta distinção implica, comprometo-me a servir o Movimento 

Olímpico com todas as minhas faculdades, a respeitar e fazer respeitar 

todas as disposições da Carta Olímpica e as decisões do COI, que 

considerarei inapeláveis, a permanecer insensível a toda a influência 
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política ou comercial, assim como a qualquer consideração de raça ou 

religião, e a defender em toda a circunstância os interesses do COI e do 

Movimento Olímpico. (COI, 2001) 

 

Parece claro no juramento que a função do membro do COI não é 

representar seu país no Comitê Olímpico Internacional, mas sim representar o 

Olimpismo em seu país, levando os ideais e a proposta dos Jogos a um número 

cada vez maior de pessoas. O membro do COI é como um embaixador do 

olimpismo em seu país. 

Pois qual é a lógica que faz com que na esfera dos atletas esse processo 

se dê de maneira radicalmente oposta?  

O quadro de medalhas (mesmo que extra-oficial), o hino nacional, as 

bandeiras nacionais sendo hasteadas mostram que a organização política das 

esferas dirigentes é diferente da organização prática da esfera dos atletas. Os 

ideais propagados pelos membros do COI são ignorados pelos atletas no 

momento que, em nome do seu país ou do seu contrato excedem limites, fazem 

uso de substâncias ilícitas, praticam algo muito distante do fair play e tornam 

mais confusa a já complexa estrutura política do Movimento Olímpico. 

Por muitos anos os Jogos Olímpicos reproduziram as tensões 

existentes no mundo. Um grande exemplo nesse sentido foi a edição dos Jogos 

Olímpicos de 1936, em Berlim, que apesar de contar com uma irrepreensível 

organização (RUBIO, 2006), carregou consigo grandes doses de propaganda 

nazista, anunciando ao mundo a pretensa superioridade declarada por Hitler. 

A não realização das edições de 1940 e 1944 mostrou os efeitos da 

Segunda Guerra Mundial no mundo olímpico. Outra edição só veio a acontecer 

no ano de 1948, sendo Londres a cidade sede. 
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No pós-guerra começou a se desenhar a oposição política e ideológica 

que dividiria o mundo em duas partes. Capitalistas liderados pelos Estados 

Unidos e socialistas liderados pela União Soviética travaram, em inúmeras 

instâncias, disputas cujo principal objetivo era mostrar ao mundo a supremacia 

de um ou de outro lado, num embate onde o derramamento de sangue não foi a 

principal maneira de agir (HOBSBAWN, 1995).  

Durante os anos da Guerra Fria os Jogos Olímpicos reproduziram 

fielmente a ordem de grandeza existente no mundo. As vitórias no campo 

esportivo refletiam os investimentos tecnológicos dos países líderes de cada um 

dos blocos. Alguém ignorante em História que acompanhasse os fatos esportivos 

na época diria o nome dos países de destaque nos Jogos Olímpicos e quais eram 

as partidas mais aguardadas do evento e tudo pareceria uma análise geopolítica 

do período. 

URSS, Alemanha Oriental, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia e 

Cuba eram exemplos do destaque socialista, enquanto EUA, França, Japão, 

Alemanha Ocidental e Grã-Bretanha se destacavam do lado capitalista. Não por 

acaso, grande parte dos conflitos no período da Guerra Fria ocorreram com o 

envolvimento de vários desses países.   

Esses foram os protagonistas principais da Guerra Fria e dos Jogos 

Olímpicos durante a fase definida por RUBIO (2006) como Fase de Conflito. Os 

investimentos justificavam tal coincidência, pois assim como a corrida espacial, 

os eventos esportivos eram momentos privilegiados de propaganda dos sistemas 

de governo e das ideologias. Os êxitos e a superação do oponente político em 

algum desses campos ecoavam por toda a extensão do globo e a imagem de 

nações fortes e promissoras era solidificada. 
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4.1.4 Ideologia e Esporte 

  

O termo ideologia é normalmente utilizado para designar um conjunto de 

idéias relacionado a um indivíduo, a um grupo ou a uma sociedade. Se 

recorrermos à etimologia da palavra, perceberemos que ideologia é a ciência que 

tem nas idéias seu objeto de estudo. 

A ideologia é também observada pela filosofia e pela sociologia e sob 

esses olhares adquire algumas interpretações mais complexas. CHAUÍ (2006) 

introduz seu trabalho sobre o tema chamando a atenção para a necessidade de 

diferenciar ideologia de ideário, sendo ideário sim, um conjunto de idéias 

pertencentes a indivíduos, grupos ou sociedades. Entretanto um conjunto de 

idéias por melhor construído e elaborado que seja, não é necessariamente 

caracterizado como ideologia pois para assim ser é necessário que se estabeleça 

um vínculo estreito com o contexto histórico e social. 

Em primeira análise, percebemos que usualmente o termo ideologia é 

utilizado equivocadamente como sinônimo de ideário. Toda a ideologia é 

estruturada sobre um construto de idéias, sendo portanto um ideário. No entanto 

nem todo ideário caracteriza-se como uma ideologia. 

Ideologia não é algo que simplesmente se cria, apesar dessa sensação 

equivocada tomar conta da parte dos pensadores (CHAUÍ, 2006). As idéias não 

surgem para explicar a realidade, apesar de tentarem fazê-lo. As idéias são 

propostas a partir do que se encontra no mundo real e só existem em função dele. 

Sendo assim, a compreensão das idéias só é possível a partir da compreensão da 

realidade. 

Posto de outra maneira, o avanço histórico determina diferentes 

características sociais que são explicadas através das idéias (ideologia) e essas 
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idéias passam a fazer parte de um corpo de conhecimento que supostamente 

traduz a sociedade, constituindo-se a base do pensamento e da realidade social.  

Essa linha aparentemente confusa pode ser clareada quando pensamos 

a respeito da sociedade em que vivemos. Nada é necessariamente o que parece 

ser, pois tudo está sujeito a interpretações realizadas a partir do contexto 

histórico. Esse computador que uso para escrever no atual momento pode deixar 

de ser um computador se deixado em uma tribo que vive sem energia elétrica e 

que nenhuma referência tem a respeito de computadores. Essa maravilhosa 

máquina moderna pode se transformar num objeto decorativo, num banco, ou em 

qualquer outra coisa pelo simples fato de não existir nenhum referencial anterior 

que faça com que os habitantes da imaginária tribo o entendam como um 

computador. Todas as coisas ao nosso redor serão passíveis de análises como 

essa. Nada simplesmente é, mas tudo é alguma coisa para alguém, dependendo 

do referencial cultural desse alguém, das funções conhecidas de cada objeto ou 

das necessidades de cada um. 

A característica descrita acima consiste na aquisição pelo homem das 

idéias calcadas sobre o próprio real. A partir da maneira como a realidade se 

apresenta e do contexto histórico de cada sociedade, cria-se cultura, idéias e 

possibilidades. No entanto, CHAUÍ (2006) chama a atenção para a inversão 

dessas relações ao longo do tempo, e a utilização da ideologia não mais como um 

estudo e uma apropriação do real, mas como uma construção de um sistema de 

idéias condenadas a se distanciar do real. Em outras palavras, há um processo de 

maquiagem da realidade através de construções ideológicas, a partir do momento 

que as formulações teóricas passam a ter comando sobre a prática dos homens. A 

autora deixa isso claro quando justifica através do fenômeno da ideologia o fato 

dos homens não se movimentarem contra um sistema de classes injusto e 

explorador, dos mesmos homens receberem as imposições sociais massacrantes 
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de maneira pacata e de se mostrarem com uma percepção obscurecida e 

conformada em relação ao sistema sufocante que a eles é imposto. Numa clara 

concordância com o referencial marxista sobre o tema a autora atribui à ideologia 

toda a responsabilidade por uma máscara, por uma inversão de valores referentes 

à produção de bens materiais e à força de trabalho atuantes como base da 

sociedade capitalista. 

O processo de produção de idéias e de conhecimento tendo por 

conseqüência o estabelecimento de linhas de pensamento amplamente aceitas 

socialmente se manifesta claramente na contemporaneidade no que diz respeito à 

relevância atribuída, por exemplo, à ciência em grande parte da sociedade. Nada 

se faz nos dias de hoje sem que antes se verifique as possibilidades de êxito ou 

fracasso baseadas em prévias pesquisas científicas. Essa mesma posição de 

oráculo que a ciência ocupa na contemporaneidade já fora ocupada pela Igreja, 

que hoje divide com os laboratórios e os pesquisadores seu poder de 

determinação do certo e do errado, do recomendável e do contra indicado. 

Como parece claro até o momento, a ideologia sofreu ao longo do 

tempo alterações no que diz respeito a sua interpretação e mesmo no que diz 

respeito ao seu modo de atuação.  

Idéias criadas a partir do real, idéias que determinam o que é o real, 

idéias criadas a partir de preceitos religiosos ou idéias baseadas em testes e 

verdades científicas fizeram e fazem parte do que se entende por ideologia.  

De tudo o que se observa fica claro que a ideologia caminha de acordo 

com a sociedade, com a realidade que se apresenta, com o período no qual se 

insere.  

A sociedade contemporânea se apresenta de maneira veloz, ligeira, 

apressada e dinâmica, ao mesmo tempo em que se mostra intensa, cruel, política 

e complexa. O Século XX foi um período ímpar na história da humanidade pelo 
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adensamento temporal, no sentido que o mesmo espaço de cem de todos os 

outros séculos da história comportou uma imensa quantidade de transformações 

e avanços em diversos níveis (SEVCENKO, 2001). 

Dentre as inúmeras características deste notável período destacamos a 

presença do esporte e seu status de fenômeno cultural. Esse destaque se dá em 

virtude da magnitude tomada pela atividade e também pela quantidade de temas 

que anexos ao esporte podem ser observados e analisados. A questão da 

ideologia é certamente um desses temas manifestados direta ou indiretamente no 

esporte e nele se apresentam tão complexos e entremeados como em qualquer 

outro local ou elemento da sociedade. 

A relação do sistema esportivo com a política justifica a presença da 

ideologia, uma vez que os principais usos do aparato ideológico estão na política 

e nas relações de poder. Mas existem também outras características fortemente 

presentes no esporte que o fazem um território fértil para as questões ideológicas, 

sendo uma delas a sua estreita relação com a ciência, que, como vimos acima, 

ocupa ideologicamente um lugar de destaque na sociedade. 

Muito dinheiro é gasto e muitos esforços são concentrados em 

pesquisas que visam primordialmente a melhora de desempenhos atléticos, bem 

como cada vez mais a ciência aponta a atividade física como uma das melhores 

vias para obtenção de saúde e qualidade de vida. Há um interesse muito grande 

em enaltecer e investir em esporte e em atividade física pois quer seja com 

características de rendimento máximo quer seja com características de qualidade 

de vida e saúde, essas atividades mostram-se bastante rentáveis economicamente 

e poderosas ideologicamente. 

 Aparelhos de ginástica, programas de atividade física com fins de 

emagrecimento, ganho de massa muscular ou qualquer outro resultado desejável 

ao cidadão contemporâneo foram e são vendidos em larga escala. Nesses casos a 
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ciência com suas descobertas e indicações e o esporte de alto nível como utópico 

modelo estético e de rendimento funcionam como motores propulsores do 

mercado do corpo.  

Mas além da simples relação econômica permeada pelo esporte, há 

questões de cunho nacionais e internacionais que de certa forma recorreram de 

maneira bastante intensa ao esporte e à atividade física.  

Desde o início as atividades físicas na modernidade nos mostram um 

caráter de vínculo forte com as questões nacionais e ideológicas, posto que os 

movimentos ginásticos europeus faziam uso da atividade física como 

instrumento de difusão de ideais de corpo, disciplina e nacionalismo, em amplos 

movimentos de homogeneização das atividades a fim de garantir uma população 

treinada, preparada fisicamente para o mercado de trabalho e para a guerra, além 

de instruída moralmente para a vida cotidiana. 

O nascimento do esporte moderno e seu grande crescimento, ocorrido 

principalmente durante do Século XX, foram decisivos para que a atividade 

alcançasse o status atual em todos os aspectos. O crescimento espantoso da 

atividade esportiva em um curto espaço de tempo se deve em grande medida ao 

Movimento Olímpico Inernacional, inicialmente regido pelo Barão Pierre de 

Coubertin, um aristocrata francês que muitas características concedeu ao esporte 

moderno. 

Uma das principais e mais decisivas características a serem 

consideradas ao se tratar de política e ideologia é o fato de, desde o início, o 

Movimento Olímpico e todas as organizações esportivas se declararem 

apolíticas. Essa é uma característica de todas as federações, confederações, ligas 

e clubes. O não posicionamento político do esporte vem da necessidade de que 

as regras e decisões tomadas no ambiente esportivo não estejam submetidas a 
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nenhuma outra instância que não as internas ao esporte, mas geram inúmeras 

outras conseqüências. 

A falta de comprometimento oficial de clubes e federações é, portanto, 

compreensível, mas conhecendo a estrutura social e reconhecendo a malha de 

relações regidas sob bases políticas nela presentes, fica difícil concluir os 

pensamentos a respeito do esporte compreendendo como reais a sua não relação 

com as estruturas políticas. 

A pretensa neutralidade do esporte é o que permite que efetivamente 

ocorra uma variabilidade ideológica e política de sua prática, lhe concedendo o 

que HOBERMAN (1984) chamou de “dimensão transideológica” do esporte. O 

emprego do termo me parece oportuno uma vez que um breve retrospecto do 

Século XX nos mostra o uso da atividade esportiva por blocos políticos e 

ideológicos radicalmente opostos. Se tratava da mesma atividade, disputada a 

partir das mesmas regras e com os mesmos rituais, no entanto tudo o que 

subjazia o ambiente esportivo era diferente em cada um dos lados. Isso porque o 

esporte em si não é progressivo nem regressivo, libertador ou aprisionador, 

capitalista ou socialista, mas apenas um elemento social como tantos outros que 

nasce como uma criação humana e atende às expectativas dos que a gerenciam.  

A partir disso podemos considerar que o esporte não carrega consigo 

nenhuma carga ideológica ou política, mas que pode ser utilizado como via para 

a manifestação desses elementos. 

HOBERMAN (1984) compara o esporte ao teatro quando pretende 

abordar o poder simbólico contido na atividade. De maneira bastante semelhante 

ao que ocorre com o ator, o atleta é o elo entre o público e a atividade e cabe a 

ele a adequada representação de um papel. Vários são os papéis possíveis e 

diferentes públicos estabelecem diferentes exigências. O mais importante papel 

pode ser o do vencedor, o do guerreiro ou do competidor ético. O autor ressalta 
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ainda que apesar de algumas aproximações e comparações possíveis entre o 

esporte e a atividade dramática/teatral as duas atividades agem sob bases 

bastante diferentes. O esporte expõe o corpo humano a situações extremas que 

envolvem velocidade, força, destreza, dor e um constante esforço rumo à 

superação. 

O período em que vivemos parece absorver com mais facilidade e 

eficiência uma atividade como o esporte e talvez seja essa diferença 

metodológica que faça do esporte a atividade representativa que é hoje em dia. 

No entanto o poder simbólico contido na atividade esportiva não reside 

nas características isoladas do esporte e sim nas diferentes interpretações que se 

pode dar a elas, a partir dos diferentes referenciais sociais, políticos e 

ideológicos. 

As mesmas características acima descritas podem ser (e foram e são) 

compreendidas por uma sociedade capitalista como o ideal individual dos seus 

membros, que em busca de mais sucesso (palavra chave para uma sociedade 

capitalista) buscam a constante e eterna linha em direção ao melhor desempenho 

em suas atividades. Na sociedade socialista o simbolismo envolvendo o esporte 

se deu muito em função da estética, sendo o cultivo e o empenho no trato com o 

próprio corpo um dos primeiros deveres sociais do cidadão (HOBERMAN, 

1984).  

São essas as características simbólicas presentes nas atividades 

esportivas dos grandes blocos ideológicos do século XX que rendem as 

principais críticas por parte dos teóricos do esporte atentos aos fenômenos 

sociais. São críticas ao esporte que reproduzem as características agressivas e de 

dominação de uma sociedade capitalista e por outro lado a um sistema que 

praticamente confunde o cidadão com o estado, sendo necessário que a força e o 

poder da nação estejam presentes nos atletas e nos cidadãos. 
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4.2  Século XX 

O período compreendido entre 1 de janeiro de 1901 e 31 de dezembro 

de 2000, conhecido por todos como Século XX, não pode ser tratado como 

qualquer século ou como qualquer espaço de cem anos na história da 

humanidade. Cem anos para a História muitas vezes é pouco pois nem sempre 

grandes alterações são percebidas nesse espaço de tempo, mas o Século XX 

inaugurou uma Era diferente. 

As alterações decorrentes do Século XX aconteceram de maneira 

rápida, profunda e irreversível. Não se tratou apenas da velocidade das 

transformações acelerada, mas da intensidade dessas e das conseqüências das 

mesmas. Os meios de comunicação e tecnologia aplicada ao transporte 

encurtaram as distâncias e progressivamente transformaram a percepção do 

tempo (HOBSBAWN, 1995). As vantagens da cidade em relação ao campo 

foram  reduzidas no que diz respeito ao acesso à cultura e entretenimento, uma 

vez que a informação que antes era necessariamente obtida “in loco” passou a ser 

enviada para praticamente qualquer ponto do planeta, passeando pelo mundo 

guiada por satélites de comunicação.  

Fatores como os descritos acima, que alteram a compreensão que 

temos acerca de elementos tão fundamentais como “tempo” e “espaço” são, sem 

dúvida, destacáveis num processo histórico mas o século em questão está longe 

de conter apenas essas características.  

A evolução tecnológica e a necessidade de movimentação pelo globo 

de maneira rápida e segura tem muito de seus avanços relacionados a outros dois 

importantes elementos do século em questão. A guerra e a oposição dos blocos 

capitalista e socialista.  
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A guerra de maneira geral obrigou nações e blocos a investirem 

grandes quantias de dinheiro em tecnologia que, depois de apaziguados os 

conflitos, passaram a ser adaptadas à vida cotidiana, sendo incorporados à vida 

dos civis e não apenas à vida dos beligerantes. A oposição entre capitalistas e 

socialistas esteve fortemente relacionada com a guerra, mas ela em si foi muitas 

vezes o motor e o combustível de avanços que tinham como objetivo elevar o 

status de um sistema em relação ao outro. Nesse momento foi usada a tecnologia 

aplicada às armas, pelos óbvios motivos relacionados à guerra, à produção, em 

busca de apontadores econômicos que solidificassem os sistemas de governo, à 

pesquisa espacial, para esbanjar superioridade tecnológica e ao esporte, para 

levar ao ambiente de disputas “civilizadas” e socialmente aceitas, as disputas 

ideológicas. 

Talvez o Século XX possa ser satisfatoriamente compreendido a partir 

desses três fatores que na verdade caminham conjunta e paralelamente, mas que 

constituem pontos essencialmente distintos. SEVCENKO (2001) e 

HOBSBAWN (1995) destacam o dinamismo (1), manifesto na velocidade das 

transformações, nos avanços tecnológicos e nas inversões e revoluções 

comportamentais causadas em virtude desses avanços, o estabelecimento de dois 

regimes fundamentalmente opostos (2) que passaram grande parte do século 

tentando a afirmação em relação ao outro e a presença das guerras (3), que em 

virtude sobretudo do poderio de fogo obtido com o avanço tecnológico, tomou 

proporções nunca antes imaginadas e se tornou uma das principais marcas do 

período. 
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O Dinamismo 

 

A unanimidade em relação ao Século XX está nas suas características 

ímpares, novas, revolucionárias, inusitadas, densas e velozes, diferente de 

qualquer outro espaço de cem anos de que se tem notícia. O ritmo de 

transformações e alterações notados no Século XX foi tão grande quanto longos 

períodos históricos pregressos.  

O historiador inglês Eric HOBSBAWN (1995) atribui ao período a 

alcunha “Era dos Extremos”, destacando não apenas a característica de 

transformação drástica presente no Século XX, mas também o fato de grande 

parte das principais mudanças terem ocorrido entre a Primeira Guerra Mundial, 

iniciada em 1914 e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 

1991. Temos aqui uma característica importante pois condensa ainda mais o 

período, estabelecendo não cem, mas setenta e quatro anos para os principais 

eventos ocorridos no século. 

Para SEVCENKO (2001) o que distinguiu o Século XX em relação a 

qualquer outro período anterior foi uma tendência contínua e acelerada de 

mudança tecnológica, com efeitos multiplicativos e revolucionários sobre 

praticamente todos os campos da experiência humana. O autor ainda destaca a 

existência de dois períodos predominantes e diferentes em suas características. O 

primeiro deles baseado no padrão industrial, que carrega consigo as 

características da Revolução Científico-Tecnológica de fins do século XIX e que 

permanece predominante até o final da Primeira Guerra Mundial, quando o 

período pós-industrial é inaugurado com o crescimento dos setores de serviços e 

comunicações.  

Uma relação de grandes dimensões e de difícil visualização é feita por 

SEVCENKO (2001) que afirma que nos últimos cem anos ocorreram oitenta por 
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cento de todas as descobertas científicas, invenções e inovações técnicas 

realizadas desde as origens da espécie humana até os dias de hoje, sendo que 

dois terços delas ocorreram no período posterior à Segunda Guerra Mundial. 

Mas o que na verdade significa isso? Estamos nos referindo a algo tão 

grande e impalpável que a afirmação se torna comparável às noções distorcidas 

que em geral temos dos prêmios distribuídos por loterias ou das quantias de 

dinheiro desviadas pelo poder público, por se tratarem de magnitudes pouco 

familiares à maioria dos serem humanos normais. De outra maneira, o autor 

afirma que a cada mil descobertas científicas ou tecnológicas ocorridos em 

milhões de anos de história, mais de oitocentas ocorreram nos últimos cem anos 

e aproximadamente quinhentas ocorreram nos últimos cinqüenta e cinco anos. 

Feito o exercício de abstração e compreendendo o que significa tal 

afirmação temos a noção do quão dinâmico é o período em que vivemos e de que 

não é por acaso que um computador demora poucos meses para se tornar 

obsoleto, que uma música recém lançada receba status de “flash back”. Para 

acompanhar essa tendência mundial a sociedade adapta-se, criando a cultura do 

efêmero, do superficial, do facilmente digerível, afinal tudo que fuja a esse 

esquema não terá tempo para ser assimilado, não será economicamente viável e 

por isso não perdurará. 

O fenômeno da globalização é um dos principais temas do século em 

questão pois traz consigo novas possibilidades de comércio, altera as relações 

cambiais em todo o mundo, aproxima países economicamente e por 

conseqüência, culturalmente também.  

A riqueza de recursos tecnológicos sobretudo no campo das 

comunicações inaugura novas fases, criando possibilidades que vão desde a troca 

de informações entre pares científicos separados por oceanos, até a leitura de um 

gibi japonês por um garoto estudante da língua nipônica morador do Brasil. 
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Medidas de liberação financeira encabeçadas pelos Estados Unidos na 

década de 70 permitiram que se alterassem as políticas de investimento e que se 

reinventassem as relações econômicas internacionais. Criou-se a figura das 

empresas transnacionais que faziam uso das facilidades e características de cada 

local para aumentar seus lucros. A partir daí, passou a ser possível existir uma 

indústria onde os impostos são menores e a mão de obra mais barata, comprar 

matéria prima onde ela é mais abundante e ter executivos comandando tudo isso 

da cidade onde o padrão de vida é mais elevado. (SEVCENKO, 2001). Essas 

facilidades que a globalização trouxe para as empresas do modelo transnacional 

desestruturaram o antigo sustentáculo da sociedade democrática, na medida que 

transformou a sociedade e o Estado em reféns das grandes empresas. 

A extrema mobilidade somada a condição de se retirar o que cada 

lugar tem de melhor faz com que todos os benefícios das relações comerciais 

fiquem com as próprias empresas, que não chegam a estabelecer vínculos com os 

locais, não geram empregos nem pagam impostos de maneira a beneficiar os 

locais que as recebem. Eventuais tentativas de arrocho e de mudança dessa 

lógico acabam por assustar as empresas e piorar ainda mais os quadros 

tributários e de desemprego. A lógica das sociedades como reféns está 

exatamente nesse ponto. 

Em meio à ebulição tecnológica e à adoção de um sistema produtivo 

desvinculado territorialmente, a condição mais importante para uma sociedade 

passa a ser a autonomia tecnológica pois como já vimos a hospedagem de 

empresas passou a não trazer tantos benefícios ao Estado, mesmo que não haja 

outra situação mais confortável aos desprovidos tecnologicamente. Essa lógica 

faz da educação voltada para a ciência e para a tecnologia um ponto estrutural 

das sociedades dessa nova era. No entanto os interesses dos países detentores 

dessa autonomia não são de que todos a obtenham, afinal isso implica em perda 
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de mercado, perda de influência e de inserção sobre os demais. Os relatórios 

internacionais a respeito das taxas de desenvolvimento humano mostram 

situações de crescente disparidade de renda entre os países mais ricos e os mais 

pobres (SEVCENKO, 2001), aumentando significativamente os abismos 

econômicos e estreitando ainda mais as relações de dependência das nações mais 

pobres. 

As alterações estruturais, sobretudo nas relações econômicas do 

mundo atual têm conseqüências que vão além do plano eminentemente 

econômico, pois geram quebras de paradigmas comportamentais, éticos e 

morais. Isso se deve principalmente ao fato da tecnologia e das novas relações de 

mundo alterarem o alcance do ser humano. Diferente de outros momentos da 

história, um cidadão atual pode fazer ecoar idéias em diversos pontos do planeta 

quebrando a lógica presencial e territorial, aumentando o impacto e o alcance dos 

atos individuais.   

Uma previsível confusão ética e moral passa a acontecer no momento 

em que os potenciais de transformação das sociedades aumentam em velocidades 

maiores do que a compreensão humana dos fenômenos e dos impactos futuros é 

capaz de acompanhar. Não se tem exata noção das conseqüências do que se faz 

hoje, pois não há tempo para pesquisar, para observar, para pensar e para 

concluir. O derretimento das calotas polares, a destruição da camada de ozônio e 

a grande quantidade de alimentos potencialmente cancerígenos são alguns dos 

mais famosos e cotidianos exemplos dessa relação desmedida e irresponsável 

que caracteriza o mundo atual. 
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O século e as guerras 

 

Uma série de fatores fez com que a guerra fosse uma das maiores 

características do Século XX. Durante o período houve significativos progressos 

tecnológicos, o avanço do capitalismo e paralelamente a quebra de valores 

morais e éticos em nome de maior produção, maiores lucros, maiores indicadores 

de desenvolvimento econômico. Em meio a tantos fatores, a intolerância é uma 

marca do período sendo que muitas vezes a justificativa para derramamentos de 

sangue continham também motivos religiosos, étnicos ou sociais. 

HOBSBAWN (1995) recorre a sua memória para afirmar que para a 

geração de seus pais, já adultos no início do século, a palavra “paz” era uma 

referência ao período anterior a 1914. Depois de iniciada a Primeira Guerra 

Mundial e mesmo depois do encerramento dela, o mundo do Século XX foi 

marcado por constantes tensões e derramamentos de sangue. 

O autor ainda cita o fato de, entre 1815 e 1914 nenhuma grande 

potência ter combatido fora de sua região imediata, no período chamado de “paz 

armada”, e a partir do início da Primeira Guerra Mundial esse panorama ser 

radicalmente alterado. A Primeira Guerra envolveu todas as grandes potências do 

mundo e quase todos os países europeus, com exceção da Espanha, Países 

Baixos, os países da Escandinávia e a Suíça. Tropas do ultramar foram pela 

primeira vez na história enviadas para lutar e a guerra foi engrossada com os 

exércitos vindos do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova 

Zelândia. Vieram também tropas da África, da Índia e da China. O mundo inteiro 

realmente se envolvera no conflito. 

O período inaugurado com a eclosão da Primeira Guerra tem não 

apenas na quantidade, mas também na magnitude das guerras uma característica 

marcante. Entre 1816 e 1965 foram travadas 74 guerras internacionais, sendo que 
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as quatro maiores do ponto de vista do número de vítimas aconteceram no 

Século XX. Foram elas as duas Guerras Mundiais, a Guerra do Japão contra a 

China, em 1937-39 e a Guerra da Coréia, em 1950-53. Cada uma delas deixou 

um saldo de mais de um milhão de vítimas feitas em combate. A maior guerra do 

Século XIX, entre Prússia-Alemanha e França (1970-1), registrou 150 mil baixas 

(HOBSBAWN, 1995) 

Mas a guerra tem para o Século XX uma relevância ainda maior do 

que o número de mortos deixados ou os avanços tecnológicos dela decorrentes. 

A freqüência dos combates e a quantidade de envolvidos fez da guerra uma 

experiência formativa considerável da vida, na medida que marcou 

significativamente os que dela participaram. Seria no mínimo ingênuo pensar 

que uma pessoa passaria incólume a uma guerra, quer tenha participado 

diretamente, tendo familiares combatentes ou mesmo observando o evento 

através de noticiários cada vez mais detalhados.  

A guerra marcou o Século XX profundamente e de diferentes 

maneiras. A grande maioria dos que de perto viveram seus horrores passaram 

pela experiência tornando-se inimigos convictos da guerra, mas por outro lado, 

uma pequena parcela dos combatentes extraiu da experiência um sentimento de 

enorme superioridade. Essa parcela, na Primeira Guerra Mundial, veio a formar a 

linha de frente da ultradireita do pós-guerra, da qual Adolf Hitler era um dos 

representantes. (HOBSBAWN, 1995). 

Nesse sentido a guerra e a política passaram a conter algumas 

semelhanças, pois se uma poderia ser feita sem se considerar os custos humanos 

ou quaisquer outros, por que não a outra? A Segunda Guerra Mundial nos 

mostrou essa relação. 
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Oposição e intolerância 

 

Ainda no início do Século XX a Revolução Russa, que criou a União 

Soviética, trouxe de maneira efetiva para o mundo a possibilidade de 

implantação de um sistema de organização social e governamental diferente. O 

comunismo emergiu proclamando-se um sistema alternativo e superior ao 

capitalismo, o que na ótica dos próprios comunistas os levaria a um evidente e 

inevitável triunfo sobre o sistema capitalista. O início da empreitada comunista 

deu sinais de uma eventual reviravolta mundial, pois em menos de quarenta anos 

após a revolução de 1917 um terço do mundo se encontrava sob regimes de 

governo diretamente derivados do modelo organizacional do Partido Comunista 

(HOBSBAWN, 1995). 

A emersão de um sistema político forte, fundamentado e diferente 

trouxe alternativas de mudanças desejáveis. Os impactos da Revolução Russa 

para o Século XX foram grandes, comparáveis ao que foi para o Século XIX a 

Revolução Francesa (HOBSBAWN, 1995). Alterações essenciais na dinâmica de 

todo o mundo aconteceram a partir dos desdobramentos decorrentes desses 

movimentos.  

A profundidade e a duração das marcas deixadas pela Revolução 

Russa garantiram sua importância para o Século XX, que pode ser ilustrada a 

partir de um exemplo aparentemente simples. Assim como na Revolução 

Francesa os desdobramentos da Revolução Russa chegaram às esferas cotidianas 

com a alteração de convenções de medidas, o que geralmente acontece depois de 

abalos sócio-políticos. A Revolução Francesa teve como desdobramento a 

utilização universal do sistema métrico decimal, enquanto a Revolução Russa 

ocasionou reformas tanto no calendário (até então os Russos seguiam o 

calendário Juliano e não o Gregoriano) quanto na ortografia russa. 
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A existência de um sistema alternativo e forte fez com que o século 

fosse marcado por uma constante oposição que até hoje nos impele a pensar o 

mundo, a economia e a produção através de uma oposição binária. O capitalismo 

e o comunismo representam forças opostas e mutuamente excludentes que 

baseiam toda sua estrutura em premissas diferentes.  

Durante praticamente todo o Século XX houve a coexistência dessas 

duas correntes político-ideológicas, mas o embate nem sempre ocorreu de 

maneira efetiva. Na realidade, nem durante a Guerra Fria é possível afirmar que 

houve um embate real, porém esse foi o período em que o antagonismo era 

declarado e ações concretas eram tomadas no sentido de sobrepor um sistema em 

relação ao outro. 

Depois de estabelecida a União Soviética, em 1917, o que garantia a 

existência de uma nação grande e forte sob o regime de um governo socialista, o 

período até o final da década de 1930 foi de intenso trabalho interno para 

solidificar as bases do regime socialista e as bases econômicas da União 

Soviética. Porém, de 1935 a 1945 a URSS e os Estados Unidos estiveram do 

mesmo lado, enquanto houve a compreensão de que existia um inimigo comum 

denominado nazismo e que a aliança era necessária para a superação deste. 

Apesar das aproximações existirem desde 1935, a aliança apenas foi oficialmente 

reconhecida pelos EUA em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. 

O nazismo esteve presente na Alemanha de 1933 a 1945 e o ímpeto de 

limpeza étnica associado a características expansionistas incomodavam aos 

demais países que se sentiam ameaçados pela força e pela linha autoritária 

demonstrada por Hitler. Os nazistas eram declaradamente contra todos os 

liberais, socialistas, comunistas e democratas, julgando e agindo de forma a 

aniquilar os representantes dessas correntes.  
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A absoluta e irrestrita intolerância praticada pelos nazistas parece ter 

sido na mesma medida sua maior motivação e sua maior armadilha. O forte 

racismo praticado pelos nazistas provocou um êxodo em massa dos intelectuais 

judeus e esquerdistas alemães, de modo que o contingente de professores 

universitários na Alemanha foi reduzido a cerca de dois terços (HOBSBAWN, 

1995). No entanto, a idéia básica dos campos de concentração era a de frear os 

potenciais avanços comunistas, o que isoladamente despertava simpatia dos mais 

conservadores. É bem provável que linhas bastante duras e até mesmo 

controversas ainda contassem com grande apoio de setores das diversas direitas 

espalhadas pelo mundo, mas a intolerância generalizada com relação a 

praticamente tudo que não fizesse parte do ideal ariano acabou por dificultar as 

alianças com a Alemanha. 

Havia uma compreensão de que o inimigo nazista existia e precisava 

ser barrado, mas a aliança entre capitalistas e socialistas não aconteceu logo de 

início. Ambos os lados passaram a aguardar por uma ação do outro frente ao 

oponente nazista, que em ocorrendo deixaria um derrotado e enfraquecido. 

Conservadores de diversas partes do mundo (sobretudo os britânicos e os 

americanos) não viam com maus olhos uma eventual derrota bolchevique frente 

ao exercito alemão. O mesmo ocorria do lado soviético, com Stalin tentando até 

o último momento se manter distante da Segunda Guerra Mundial afim de que 

com isso seus dois oponentes reais se enfrentassem e se enfraquecessem 

mutuamente. Para isso assinou em separado com a Alemanha um tratado de não 

agressão que retardou a entrada da URSS na guerra até o ano de 1941. 

A aliança só veio efetivamente em 1939 com a eclosão da Guerra e 

tinha URSS e EUA como os principais países do bloco aliado pois os países 

europeus não haviam se recuperado por inteiro dos estragos da Primeira Guerra e 
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os Estados Unidos, que pouco sofrera com os combates do início do século havia 

ganhado muito poder nesse período.  

No entanto, a fragilidade desse alinhamento anômalo de Estados 

(HOBSBAWN, 1995) se mostrou efetivo por pouco tempo depois de terminada a 

Segunda Guerra Mundial, com início da Guerra Fria, que colocava os países em 

posições diametralmente antagônicas.  

 

4.2.1       Guerra Fria 

 

Tratar sobre o período que compreende a Guerra Fria é bastante 

complexo uma vez que não é possível isolar fatos e atentar apenas à disputa entre 

americanos e soviéticos.  

É indispensável a compreensão de boa parte do Século XX e também 

porque, conforme afirma HOBSBAWN (1995) não é possível escrever a história 

do Século XX como a de qualquer outra época, uma vez que ninguém pode 

escrever sobre seu próprio tempo de vida como pode (e deve) fazer em relação a 

uma época conhecida apenas a distância, em segunda ou terceira mão, por 

intermédio de fontes da época ou obras de historiadores anteriores. 

A Guerra Fria não teve suas origens numa disputa econômica por 

petróleo ou qualquer outro bem valioso da modernidade, nem em uma pendência 

territorial qualquer. A Guerra Fria é quase uma extensão da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), que viu o seu fim com a derrota de alemães, japoneses e 

italianos, mas principalmente com o mundo dividido em dois grandes blocos 

políticos de poder. No pós-guerra houve uma reconfiguração das alianças e das 

aproximações políticas, enfatizando motivos que não haviam sido criados 

naquele momento, mas que já existiam e se manifestavam fortes desde a 

revolução russa de 1917. Os grandes e principais protagonistas da Guerra Fria, 
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Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, diante da 

necessidade de união de forças contra um inimigo comum denominado nazismo.  

Terminada a Segunda Guerra com a vitória dos aliados, as razões de 

manutenção dessa aliança deixaram de existir justamente no momento em que a 

Europa se encontrava fisicamente destruída e politicamente desorganizada, 

restando à sua população o desejo da reconstrução material e social após a 

devastação provocada por duas Grandes Guerras em menos de 50 anos.  

A aliança que se manteve firme durante toda a Segunda Guerra 

Mundial contava com EUA, Grã Bretanha e URSS e manteve essas nações juntas 

em torno de um objetivo comum. A Alemanha Nazista era um obstáculo a ser 

transposto, pois mostrava características e força capazes de incomodar nações 

com projetos ideologicamente antagônicos. Com a eliminação do inimigo 

comum o quadro político complexificou-se, posto que as duas grandes forças 

aliadas se mostraram, na realidade, adversárias. A possibilidade de convivência 

de projetos ideológicos fortemente fundamentados, porém opostos, se mostrou 

nula, revelando para o mundo uma das mais graves tensões políticas da história 

(FARIA & MIRANDA, 2003).  

Em fevereiro de 1945 foi realizada em Yalta, cidade ucraniana 

localizada na península da Criméia, uma reunião com os três principais chefes de 

Estado dos países aliados. Franklin Roosevelt dos EUA, Winston Churchill da 

Inglaterra e Joseph Stalin da URSS, reuniram-se para discutir os rumos políticos 

a serem tomados pelos aliados, uma vez que o fim da guerra parecia próximo 

com o recuo das tropas nazistas e a ocupação do território alemão. Em um clima 

descrito como “cordial” (FARIA & MIRANDA, 2003) os três grandes chefes de 

estado tomaram decisões referentes ao futuro do mundo no pós-guerra.  
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As principais conquistas dessa conferência foram a criação da ONU, 

pensando numa solução pacífica de problemas internacionais e a declaração da 

Europa Livre, que determinava a escolha democrática dos governantes pelas suas 

respectivas populações. Mas não foi preciso muito tempo para se perceber que 

seria impossível manter as conversações no mesmo clima de cordialidade e 

pacifismo que imperou em Yalta. As tensões geradas pela inevitável partilha da 

Europa no pós-guerra evidenciaram-se quando as tropas americanas e soviéticas 

tomaram Berlim, último foco de resistência das tropas nazistas.  

Naquele momento uma nova conferência foi realizada para resolver 

essas questões.  

Na conferência de Potsdam, em julho de 1945, os desentendimentos 

emergiram. Decidiu-se então pelo desarmamento completo da Alemanha e pela 

“desnazificação”, ou seja, pela eliminação de qualquer vestígio referente ao 

nazismo, bem como pela divisão da Alemanha em 4 setores de influência, a 

serem ocupados por França, Inglaterra, EUA e URSS.  Confrontações de força 

visando reverter decisões tomadas em Yalta passaram a acontecer desenhando o 

cenário básico de uma situação que perduraria algumas décadas do século XX 

denominado Guerra Fria. 

Já não era possível esconder as tensões originadas naquele momento 

quando em 1946, o ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill, em um 

discurso nos EUA, usou a expressão “cortina de ferro” que seria amplamente 

utilizada para designar os limites entre o mundo ocidental e o mundo oriental 

(FARIA & MIRANDA, 2003). Nesse momento já era evidente que a divisão 

geográfica e política do mundo ganhava contornos de um novo tipo de conflito 

que trazia implicações sérias para ambos os blocos configurados, implicando o 

uso de termos que buscavam qualificar a si e desqualificar o oponente. 

Dirigentes do lado capitalista faziam menção ao comunismo como um regime 
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totalitário e antidemocrático, da mesma maneira que a URSS fazia questão de se 

declarar democrática, evidenciando as características imperialistas do oponente. 

A data de 11 de março de 1947 é tida como o ponto inicial da Guerra 

Fria (FARIA & MIRANDA, 2003). Nesse dia o presidente dos EUA, Harry 

Truman, que substituíra Roosevelt após sua morte, divulgou uma mensagem 

criticando a maneira de agir dos países socialistas e destacando a maneira 

capitalista como a única possível em um ambiente de respeito e democracia. Essa 

mensagem ficou conhecida como Doutrina Truman e a partir dessa posição 

oficial dos EUA a respeito da situação mundial, desdobramentos políticos 

importantes ocorreram, como o Plano Marshall e a criação da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Ambos os eventos tinham como principal objetivo a aproximação entre 

os Estados Unidos e os países europeus e o fortalecimento da ideologia 

capitalista na zona enfraquecida pela Segunda Guerra. O Plano Marshall 

consistia num programa de ajuda financeira aos países da Europa Ocidental e a 

OTAN configurou-se como uma aliança militar entre os EUA e os países da 

Europa Ocidental, com o objetivo de proteger o mundo ocidental da ameaça do 

bloco socialista. 

Na realidade as divergências ideológicas não nasceram no pós-guerra. 

Os diferentes projetos de mundo apresentados por socialistas e capitalistas já 

geravam discordâncias e discussões desde a Revolução Russa, em 1917 

(BARROS, 1985). A tomada do poder pelo partido bolchevique (já na ocasião 

denominado partido comunista) apresentara uma nova realidade até então 

desconhecida no mundo. Um governo revolucionário se instalara e derrubara de 

vez o absolutismo semifeudal czarista, invertendo radicalmente uma situação de 

extrema desigualdade social e inaugurando a prática socialista, onde os meios de 
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produção passaram a ser de propriedade coletiva, ou seja, passaram a pertencer 

ao Estado (COGGIOLA & CLEMESHA, 2005). 

Em 1945 já haviam transcorrido quase 30 anos desde essa revolução e 

o socialismo já havia avançado muito nos aspectos práticos e teóricos afirmando-

se como um sistema organizado de gestão do Estado. Da mesma maneira o 

capitalismo enfrentava momentos de grande desenvolvimento com potencial de 

produção cada vez maior, embora a crise econômica vivida na década de 1920 e 

os altos índices de desemprego fossem apontados como os grandes desafios a 

serem enfrentados pelo sistema, responsável até pela ascensão do nazismo 

(HOBSBAWN, 1995). Por serem sistemas fortes os dois blocos constituídos 

após a Segunda Guerra enxergavam-se com possibilidades reais de apresentar ao 

mundo seus caminhos de desenvolvimento e suas maneiras de conduzir os rumos 

da sociedade, buscando um período de estabilidade mundial.  

Socialistas e capitalistas ainda não haviam se chocado efetivamente 

apesar de determinados posicionamentos serem declaradamente opostos. A falta 

de condições contextuais pode ter sido o motivo da demora, mas o pós guerra se 

incumbiu de fornecer as condições propícias ao embate. A Segunda Guerra 

Mundial deixou o mundo enfraquecido e as duas grandes potencias (EUA e 

URSS) fortalecidas.  

Além disso, uma nova ameaça pairava sobre o mundo após o uso da 

bomba atômica em Hiroshima e Nagazaki. Com um poder de destruição nunca 

antes experimentado em nenhum conflito, o temor do uso desse equipamento em 

um novo conflito levou a uma nova forma de produzir diplomacia no mundo e de 

conduzir situações de tensão bi ou multilaterais. 

Questões ideológicas e pragmáticas referentes a um possível embate 

atômico que prometia pouco deixar sobre a superfície do planeta dividiram o 

mundo do ponto de vista político, existencial, moral e social (BARROS, 1985). 
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Não apenas os países em que o confronto foi realizado, mas todas as 

grandes economias do mundo encontravam-se esgotadas. Inglaterra, França, 

Alemanha, Japão e a própria URSS viam-se carentes de recursos materiais e 

humanos. Os EUA e a URSS passaram a se consolidar como os mais importantes 

centros de poder na nova configuração do mundo. Caberia aos blocos liderados 

por esses dois países as decisões referentes a grande parte do futuro do planeta. 

O grande peso político e econômico atribuído a ambos os países em 

um contexto de enfraquecimento generalizado das demais potências mundiais e a 

clara oposição político-ideológica existente entre eles foi o principal fator que 

levou à chamada Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam tendo 

que decidir os futuros das nações e obviamente nesse momento, duas visões 

antagônicas de mundo se chocariam. E foi exatamente o que ocorreu, porém de 

uma maneira bastante particular e diferente do modo como até aquele momento 

as rusgas e incompatibilidades entre nações pretensamente hegemônicas haviam 

sido resolvidas. 

  A própria construção do termo “Guerra Fria” é merecedora de alguma 

atenção, pois muito nos diz a respeito da maneira com que o conflito foi 

conduzido ao longo das décadas de 50, 60, 70 e 80.  

As ações dos blocos ideológicos receberam o nome e o status de 

“Guerra” apesar de não ter havido confronto direto, declarado derramamento de 

sangue ou números de baixas semelhantes aos verificados nas Grandes Guerras 

Mundiais (HOBSBAWN 1995).  

O que efetivamente ocorreu foi um evidente choque de idéias entre os 

capitalistas e os socialistas. Um choque de idéias estruturais, envolvendo a 

concepção de mundo de duas potências possuidoras de projetos hegemônicos. 

Esse quadro explica a utilização da expressão “Guerra Fria” pois como afirmou o 

filósofo Thomas Hobbes: “a guerra consiste não só na batalha, ou no ato de lutar, 
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mas num período em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente 

conhecida”. (HOBSBAWN, 1995) 

Todos no mundo sabiam. Não havia intenção de esconder o 

descontentamento com a presença do outro e nem mesmo de maquiar a vontade 

de cada sistema de ampliar suas fronteiras de dominação e implantar seu projeto 

de mundo. 

A Europa Ocidental parecia ser um território importante e possível à 

URSS, pois durante o terror nazista os partidos comunistas foram líderes da 

resistência e da luta, fazendo com que esse sistema gozasse de considerável 

prestígio ao final do conflito. A Europa Oriental havia contado com a ajuda 

efetiva das tropas soviéticas durante a guerra e no pós-guerra os governos 

provisórios instituídos tinham declarada influência dos partidos comunistas.  

A idéia de uma Europa comunista aterrorizava os EUA e uma resposta 

em nível estratégico não tardou a acontecer.  

O plano Marshall foi posto em ação, e no período entre 1948 e 1952 

um grande esforço foi feito para fornecer ajuda financeira aos países da Europa 

Ocidental, para que esses se reconstituíssem após a Guerra. Uma comissão de 17 

países europeus, incluindo a parte Ocidental da Alemanha, foi formada para 

determinar metas e ações a partir da ajuda norte americana.  

É importante salientar que além do interesse de manter a Europa ao seu 

lado, os EUA tinham um outro interesse ao ajudar o continente. Era interessante 

agilizar a retomada de poder econômico da Europa para impedir que, a exemplo 

do que acontecera no final da Primeira Guerra Mundial, ocorresse uma crise 

mundial no sistema capitalista devido à situação precária de uma região 

economicamente relevante como a Europa.   

A ajuda norte americana também foi oferecida aos países da Europa 

Oriental e à própria URSS, mas Stalin tratou de negar e impedir que os países 
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aliados aceitassem (FARIA & MIRANDA, 2003). As condições impostas pelos 

EUA para fornecer ajuda a esses países representava grandes riscos à URSS, 

uma vez que obrigava-os a fornecer informações e dados estratégicos sobre a 

aliada União Soviética, o que significaria um desequilíbrio estratégico quando de 

futuras negociações ou em eventuais confrontos. Ou seja, os custos políticos 

dessa ajuda desequilibravam a frágil balança das relações internacionais de 

então.  

A Europa dividida em dois blocos (Ocidental e Oriental) foi o primeiro 

palco das ações de EUA e URSS na luta pela hegemonia de seus sistemas 

ideológicos e políticos. Enquanto a parte ocidental optava pelo capitalismo, 

apesar de ter ocorrido um notório fortalecimento do movimento comunistas em 

decorrência da atuação desses militantes diante do inimigo nazista, os países da 

parte oriental adotaram ao longo do tempo as “democracias populares” que 

tinham a URSS como modelo político. 

A Alemanha teve um papel importante nesse contexto, pois foi alvo de 

intensas disputas no pós-guerra e sua divisão em 4 partes não tardou a cair por 

terra. Estados Unidos, Inglaterra e França, que dominavam três das quatro zonas 

de ocupação decidiram, em 1948, resolver a situação política da Alemanha em 

uma conferência realizada em Londres. Em maio de 1949 era decretada a 

República Federal da Alemanha (RFA), unificando as zonas de influência 

ocidentais e deixando descontentes os Soviéticos que se viram em desvantagem, 

levando ao processo que criaria a República Democrática Alemã (RDA). 

Durante a década de 1960 foi construído o maior símbolo da separação 

do mundo naquele momento: o Muro de Berlim que dividia a cidade alemã em 

duas partes e era a materialização do conceito da “cortina de ferro”, lançado anos 

antes por Winston Churchill. Além de explicitar o conflito político-ideológico, o 

muro cumpria a função de impedir a fuga de mão de obra do lado oriental para o 
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lado ocidental, que tinha em seu território as maiores minas e os mais 

importantes complexos industriais (FARIA & MIRANDA, 2003). 

Já em um quadro de total e declarado rompimento a URSS anunciou 

sua reação em maio de 1955, quando foi firmado o Pacto de Varsóvia, 

correspondente socialista da OTAN, que contava com a Albânia, Bulgária, 

Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, Romênia e União 

Soviética. 

A Guerra Fria pode ser considerada uma Terceira Guerra Mundial por 

realmente ter provocado um estado de tensão permanente que levou o mundo a 

se constituir em blocos, como na ocasião das grandes guerras. Mas há algumas 

importantes peculiaridades nesse processo, sendo a principal delas, a princípio e 

sob alguns pontos de vista, não ter havido o perigo de um conflito explícito. Isso 

porque mesmo tendo ocorrido a divisão das áreas de influência pós-Segunda 

Guerra de maneira desigual e favorável aos Estados Unidos, havia um temor 

sobre os desdobramentos de um possível desrespeito à ordem estabelecida, 

levando à manutenção da partilha estabelecida, ainda que houvesse 

descontentamento entre as nações hegemônicas. Não houve ações concretas no 

sentido de conquistar ou tomar posse de um território sob o domínio do outro. 

Os desdobramentos da Guerra Fria na Ásia mostram de alguma forma 

esse respeito e a falta de iniciativa por parte de ambos os lados no que se refere 

ao início de um combate real e direto.  

Mesmo sem o apoio da URSS, Mao Tse-Tung assumiu o poder na 

China, levando o comunismo àquele país. Depois da revolução a URSS passou a 

apoiar o governo chinês, que ainda buscava maior sustentação e reconhecia na 

sua vizinha Coréia uma potencial aliada.  

A Coréia havia sido ocupada no final da Segunda Guerra Mundial por 

tropas americanas (ao sul) e soviéticas (ao norte). Em ambas as áreas foram 
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instituídos governos ditatoriais apoiados pelas potências. Em 1948 a ONU 

determinou a realização de eleições gerais para terminar com o período de 

intervenção militar e promover a reunificação do país. As eleições ocorreram na 

parte sul, mas os soviéticos e os defensores do comunismo não permitiram que o 

mesmo acontecesse na metade norte por serem contrários à determinação da 

ONU. Na metade norte ocorreu uma Assembléia Popular que elegeu o primeiro 

ministro Kim Il Sung, que em setembro de 1948 proclamou a República 

Comunista da Coréia, instalando um governo ditatorial e oficializando a 

separação da Coréia em Coréia do Sul e do Norte (FARIA & MIRANDA, 2003). 

Nesse momento os Estados Unidos chegaram a cogitar o uso do 

arsenal atômico, tendo o general McArthur feito ao presidente Truman tal 

proposta. No entanto, naquele momento o arsenal soviético já era considerável e 

os EUA temiam uma resposta vigorosa, o que desencadearia um processo com 

conseqüências dificilmente mensuráveis, mas certamente catastróficas. Sem o 

uso das armas nucleares, por três anos houve um conflito na região, com um 

saldo de milhares de mortes de soldados e de civis mantendo viva a lembrança 

de tempos indesejáveis. 

As hostilidades permanecem até os dias atuais levando os governos de 

ambas as partes a não reconhecerem um ao outro como Estado soberano. A 

Coréia do Sul e a Coréia do Norte encontram-se, ainda hoje, teoricamente em 

guerra. 

A história de Cuba e o contexto no qual sua entrada para o bloco 

socialista ocorreu nos mostra também alguns exemplos do respeito e da noção de 

grandeza que envolvia o embate das duas potências. 

Cuba havia sido a última colônia Espanhola a se desvincular da 

metrópole e isso veio a ocorrer após a guerra dos Estados Unidos contra a 

Espanha em 1898. Com a vitória norte americana, o território de Cuba foi cedido 
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aos EUA, fazendo com que a independência do país fosse considerada apenas 

uma formalidade histórica. O governo de Cuba passou a ser executado por 

ditadores vinculados aos Estados Unidos tornando a ilha um local para 

investimentos em áreas como turismo e setor açucareiro. 

Um movimento rebelde de caráter nacionalista ganhou força e em 

1959 tomou o poder. Um de seus líderes era um então desconhecido chamado 

Fidel Castro, que comandou o movimento e fez com que as relações com os 

Estados Unidos se tornassem cada vez mais difíceis, até seu rompimento 

definitivo. 

Para evitar a contrapartida americana, Cuba se aproximou da URSS, 

único país que fazia frente aos EUA e que também se alinhava à proposta 

ideológica dos revolucionários. Nessa aproximação, o movimento nacionalista 

cubano fortaleceu seu caráter socialista, fazendo com que Cuba fosse a primeira 

nação latino-americana a ingressar no bloco socialista.  

Na visão dos Estados Unidos essa aproximação representava grande 

perigo e desestabilidade para a região, pois possibilitaria à URSS ter uma base 

militar muito próxima ao território norte americano (FARIA & MIRANDA, 

2003). 

O auge desse conflito aconteceu em 1962 quando o serviço de 

inteligência norte americano afirmou ter descoberto a montagem de rampas para 

lançamentos de mísseis em território cubano. Ao saber disso, o então presidente 

dos EUA, John F. Kennedy, solicitou ao primeiro ministro soviético Nikita 

Kruschev a retirada imediata dos mísseis sob pena de invasão da ilha. 

Considerado como um ato de grande ousadia e perigo ao contexto mundial, pois 

uma eventual negativa por parte da URSS levaria à invasão de Cuba pelos EUA, 

o que possivelmente desencadearia a Terceira Guerra Mundial, foi denominado 

como a crise dos mísseis. O desfecho desse episódio resultou na retirada dos 
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mísseis pelos soviéticos, sob a condição de que os americanos não invadissem 

Cuba, muito embora uma base militar na praia de Guantânamo ainda persista 

nesse local até os dias atuais. 

O fim da “crise dos mísseis” encerrou um período de conflitos 

significativos e inaugurou uma fase menos belicosa da Guerra Fria. A 

“coexistência pacífica” era buscada e a década de 1970 foi marcada por esses 

esforços. 

A percepção de que o conflito seria arrasador para ambos os lados e 

potencialmente para o mundo inteiro fez com que grande parte do período 

classicamente compreendido como o da Guerra Fria (1947 a 1985) contasse com 

uma constante tensão, porém sem ações efetivas. Por essa razão HOBSBAWN 

(1995) passou a chamar certas fases do período não de guerra, mas de “Paz Fria”. 

A partir do início da década de 1970 a “coexistência pacífica” foi a 

nova linha adotada por ambas as potencias envolvidas na Guerra Fria, porém a 

ausência de conflitos e invasões concretas contrastava com um aumento nos 

investimentos militares.  

Mesmo que sem o intuito de uso direto e efetivo, a detenção de 

tecnologias amedrontadoras parecia ser algo desejado. A tônica dessa pressão foi 

a chamada “corrida espacial”, competição tecnológica iniciada no final da 

década de 1950, que atraía a atenção de todo o mundo e que garantia o 

reconhecimento e admiração mundial e o respeito do inimigo.  

Essa disputa teve algumas reviravoltas ao longo dos anos, com a 

URSS saindo na frente ao enviar ao espaço o primeiro satélite artificial (1957), o 

primeiro ser vivo (a cadela Laika) e o primeiro ser humano (Yuri Gagarin, em 

1961). Em 1958 os Estados Unidos criaram a NASA, agência que passou a 

cuidar exclusivamente dos assuntos referentes ao programa espacial do país e 



 
 

 

54

 

que promoveu, em 1969, a resposta dos EUA sobre a URSS, representada pelo 

primeiro ser humano a pisar na Lua (FARIA & MIRANDA, 2003). 

Todo o contexto de disputa por tecnologia de ponta e conhecimento 

inovador fez com que inúmeros avanços ocorressem. Uma série de aparelhos e 

utensílios que hoje utilizamos em nossa vida cotidiana e que contam com 

elevado grau de desenvolvimento são, de certa forma, produtos da Guerra Fria. 

Estamos falando dos computadores, da internet, da capacidade de transmissão de 

dados através do mundo em tempo real, entre inúmeros outros avanços que 

foram adaptadas ao cotidiano, e que tiveram muito de suas pesquisas financiadas 

por órgãos governamentais diante da necessidade de criar altos níveis 

tecnológicos.  

Na década de 80, dois grandes atos simbólicos marcaram a oposição 

dos dois blocos ideológicos. Inicialmente, em 1980, os EUA boicotam os Jogos 

Olímpicos de Moscou, não enviando delegação e incentivando uma série de 

outros países a fazer o mesmo. A justificativa para tal ato era o protesto contra a 

ocupação soviética no Afeganistão (RUBIO, 2006), mas mostrou claramente a 

intenção de não prestigiar um grande e importante evento que reafirmaria a 

capacidade de realização e organização do oponente. Quatro anos mais tarde foi 

a vez da vingança por parte da URSS, que da mesma forma esteve ausente dos 

Jogos Olímpicos de Los Angeles, sob a alegação de falta de segurança para seus 

atletas e protestando contra a instalação de mísseis em território europeu 

(RUBIO, 2006).   

Antes dos boicotes, as edições de Jogos Olímpicos haviam sido 

reuniões quadrienais que permitiam aos blocos desfilar seus resultados práticos, 

seus tempos e performances surpreendentes e sua superioridade frente ao 

oponente político. Por ser o ambiente esportivo encarado e aceito em todo o 

mundo como neutro e desprovido de relações diretas com a política (tema que 
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merece considerações ao longo desse texto), foi ele o escolhido como palco para 

a propaganda de superioridade de um sistema em relação ao outro.  

Foi logo após o boicote soviético aos Jogos de Los Angeles que a 

Guerra Fria começou a dar reais indícios de que o fim estava próximo. Quando, 

em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder da URSS, a situação do país era 

delicada e exigia alterações drásticas. Reformas econômicas e políticas foram 

formuladas e o mundo passou a conhecer os termos russos “Perestroika” 

(reconstrução) e “Glasnost” (transparência). Esses dois conceitos foram 

norteadores de um processo de reestruturação política e abertura econômica que, 

naquela altura, não combinavam mais com o isolamento da URSS e seus aliados 

do resto do mundo. A Guerra Fria não tinha mais sentido. 

Pouco a pouco os símbolos criados no período da oposição foram 

sumindo. Países do Leste europeu iniciaram processos de democratização e 

quebra de vínculos com a URSS, mas o ato de maior valor simbólico foi a queda 

do Muro de Berlim, que reunificou a Alemanha em novembro de 1989. O Muro 

foi derrubado pela própria população da parte ocidental, sem que houvesse 

qualquer resistência por parte dos soldados da parte oriental (FARIA & 

MIRANDA, 2003). 

Como vimos a Guerra Fria teve um motivo inicial diretamente 

relacionado com o contexto mundial no pós-guerra e dada a importância e a 

maneira com que os conflitos entre os blocos ideológicos ocorreram, essa relação 

com o contexto mundial só cresceu nos anos em que os embates se 

desenrolaram. A partir do final da Segunda Guerra Mundial a esfera esportiva 

compactuou dos dilemas oriundos da presença de uma nova e forte ideologia 

socialista. A aristocracia presente no COI esteve dividida entre a retórica da 

congregação e a efetiva antipatia em relação ao Comunismo (GUTTMANN, 

1982) 
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A Guerra Fria deixou importantes cicatrizes na humanidade do ponto 

de vista ético, das relações internacionais, das pesquisas científicas e 

tecnológicas, dos avanços em diversos campos de conhecimento, entre eles o 

esportivo. O esporte serviu de palco de propaganda de superioridade nacional 

assim como a corrida espacial. 

 

4.3  Movimento Olímpico Moderno 

 

Por se tratar de um estudo contemporâneo, nos pareceu pouco 

adequado fazer um grande preâmbulo com o tradicional retrospecto dos Jogos 

Olímpicos a partir da Antiguidade. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga pouco 

além do nome têm relação com os Jogos Olímpicos Modernos. Todos os 

pressupostos eram diferentes, desde o forte vínculo com as divindades que havia 

na Antiguidade à total diferença dos contextos sociais de uma e de outra época. 

Conforme nos lembra SALVADOR (2004) as aproximações entre as 

práticas da Antiguidade e as atuais recorrem ao romantismo e ao simbolismo. 

São locuções esportivas que atribuem aos campos e às quadras o status de 

“templos sagrados”, atribuem aos atletas o status de “heróis”, e às vitórias o 

status de “feitos épicos”. São a mesma lógica e os mesmos motivos usados para 

chamar de “Vândalos” ou “Bárbaros” os torcedores violentos que freqüentam as 

arenas esportivas, nesse caso fazendo alusões negativas ao comportamento 

agressivo de determinados povos antigos. 

O esporte de hoje em dia já é bem diferente do esporte de 50 anos 

atrás, mas certas características fundamentais podem ser compreendidas como as 

mesmas, em estágios diferentes de desenvolvimento e evolução, muito em 

função dos limites tecnológicos de um e de outro tempo. O que se buscava há 50 

anos não era muito diferente do que se busca hoje. A melhoria da performance, a 
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aplicação da ciência e da tecnologia em prol do esporte, mas nesses casos a 

grande diferença está no avanço de uma ou de outra época, de um e de outro 

período. Considerando os diferentes estágios e os diferentes momentos do século 

XX, somos impelidos a concordar com SALVADOR (2004) quando lembra que 

o esporte moderno não se fundamenta em divindades ou em feitos heróicos, 

sendo objetivo, técnico, quantitativo e fortemente ligado aos valores e 

descobertas científicas.  

Mesmo quando não competitiva a atividade esportiva moderna carrega 

consigo um claro fator de funcionalidade, em detrimento da transcendência e da 

relação divina que se reconhecia na Antiguidade. A prática da atividade física e 

do jogo se desenvolve por razões como emagrecimento, busca de relaxamento, 

compensação de uma vida regrada e estressante ou mesmo por simples 

passatempo. A característica transcendente, o viés divino é reconhecido em 

atividades meditativas e não necessariamente esportivas. Há algumas atividades 

que unem o aspecto meditativo à atividade física, como as artes marciais, mas 

mesmo essas atividades, quando se distanciam dos seus aspectos fundamentais e 

se aproximam das configurações esportivas (competição) acabam perdendo 

muito de suas características e assumindo o desenho de modalidade esportiva 

moderna. 

Mas o fato é que o maior evento esportivo do mundo moderno recebe 

o nome de Jogos Olímpicos, a exemplo dos jogos realizados na cidade de 

Olímpia, na Grécia Antiga.  

De onde vem, afinal, a relação nominal? 

Para se responder a essa pergunta iremos ao primeiro dia do ano de 

1863, quando nascia, em Paris, Pierre de Fredy, mais conhecido como Pierre de 

Coubertin ou Barão de Coubertin. O Movimento Olímpico moderno deve muito 

a esse homem e por conseqüência, o esporte moderno também. 
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Pierre de Coubertin era um aristocrata interessado por literatura, 

história e educação, que via o esporte e a atividade física como elementos chave 

de um bom sistema educacional. Sobretudo após conhecer e admirar o sistema 

educacional Inglês, que destacava fortemente as atividades esportivas em suas 

Public Schools, Pierre de Coubertin estabeleceu como meta para si a implantação 

de um sistema educacional semelhante na França, mas logo seu objetivo passou a 

ser não somente a França, mas o mundo inteiro. A internacionalização se tornou 

uma das principais características da proposta de Coubertin (RUBIO, 2006) e por 

conseqüência, o Movimento Olímpico moderno carregou consigo essa 

característica. 

Para Coubertin, a educação era a melhor maneira de intervenção na 

sociedade, e uma série de problemas que a França vinha sofrendo nos últimos 

tempos faziam com que o Barão almejasse, para aquela sociedade em especial, 

algumas alterações drásticas, com o intuito de alcançar uma estabilidade há 

muito desejada.  

O modelo de país buscado por Coubertin era a Inglaterra. Estável, 

próspera e com um sistema educacional que valorizava as atividades atléticas.  

A prática esportiva tinha então, para Coubertin, grande relevância, pois 

era o instrumento educacional que trabalhava importantes valores para a 

estabilidade e o desenvolvimento do ser humano. Nas Public Schools inglesas os 

filhos da alta aristocracia aprendiam e praticavam através do esporte as questões 

referentes à liderança, disciplina e coragem.  

Antes mesmo de tornar seu plano uma realidade para a França a idéia 

da internacionalização se avolumara. O Barão havia estudado a civilização grega 

e tinha a convicção de que a atividade atlética deveria ser um componente 

importante na vida das pessoas ao redor do mundo. Em função disso criou um 

plano, uma estratégia de multiplicação de sua idéia que consistia entre outras 
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ações na organização do Comitê Olímpico Internacional. Uma organização de 

caráter internacional responsável pela propagação dos valores e ideais atrelados 

ao esporte, fazendo uso também do referencial  clássico que justifica a alusão aos 

Jogos da Antiguidade. 

Conceitualmente tinha-se uma mistura da praticidade inglesa no uso do 

esporte com o romantismo das leituras clássicas a respeito da atividade atlética 

na Antiguidade, mais precisamente na Grécia. 

Em 1994 foi criado o Comitê Olímpico Internacional (COI) e dois 

anos depois de sua criação Atenas viria a sediar da primeira edição dos Jogos 

Olímpicos da era Moderna. A escolha de Atenas como primeira sede dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna é um importante exemplo da proximidade entre os 

Jogos Olímpicos e os jogos de poder e política.  

É possível estabelecer olhares políticos já aos atos iniciais do Barão de 

Coubertin, quando ainda era insipiente o Movimento Olímpico e incerto o 

resultado de seus esforços.  

Mesmo com um recém formado Comitê Olímpico Internacional o 

Barão abriu mão de seus planos iniciais de realizar a primeira edição dos Jogos 

em sua terra natal, a França, pois uma enorme excitação tomou conta dos gregos, 

que viam sua história e sua cultura valorizadas com a iniciativa de reviver os 

Jogos Olímpicos (RUBIO, 2006). Havia, inclusive a idéia de se realizar os Jogos 

sempre em território grego, hipótese que foi eliminada com o argumento da 

internacionalização e da necessidade do ideal olímpico alcançar outros locais. 

Politicamente hábil Coubertin apesar de ser o grande protagonista da aventura 

proclamou o grego Demétrius Vikelas presidente do COI, cabendo a si o cargo 

de secretário geral. Mesmo com menos tempo para a preparação do evento, com 

essas manobras foi obtido o apoio necessário para a realização e o simbolismo 

adequado para relacionar os jogos modernos com os antigos.  
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A conveniência de criar um evento que já nasce com história, que já 

nasce tradicional, é demasiado importante. A invenção das tradições é um tema 

abordado por HOBSBAWN (1988) e penso que essa expressão se encaixe 

adequadamente nesse caso. Graças a todo esse processo os Jogos Olímpicos já 

nasceram importantes e merecedores de pompa e atenção por parte, sobretudo, 

dos chefes de Estado.  

Em termos de número de participantes e de modalidades disputadas 

houve um excepcional crescimento logo nas primeiras edições, evidenciando um 

crescimento significativo dos Jogos Olímpicos em seus primeiros anos de 

disputa.  

Mais do que apenas o esforço dos dirigentes (liderados por Coubertin) 

e do crescente interesse suscitado pelo esporte e pelo evento olímpico naquela 

época, é preciso lembrar que o avanço do esporte se deu de maneira geral e nem 

sempre vinculada aos Jogos Olímpicos.  

A sociedade contava com crescentes facilidades de transporte, o que 

permitia o deslocamento para competições e gradativamente os avanços 

tecnológicos ecoavam também nos meios esportivos. A capacidade de aferir 

distâncias, velocidades e tempos com mais precisão trouxe novas características 

ao esporte, que se tornou mais atrativo observando reflexos diretos nos Jogos 

Olímpicos. 

Desde a criação do COI e da primeira edição dos Jogos Olímpicos até 

os dias atuais o mundo passou por muitos acontecimentos e transformações em 

uma velocidade pouco usual até então o que obviamente teve reflexos no esporte 

e no Movimento Olímpico.  

O Comitê Olímpico Internacional e naturalmente o Movimento 

Olímpico Moderno nasceram em fins do Século XIX e logo invadiram o Século 

XX, caracterizado pela velocidade de transformações, pela dinâmica até então 
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desconhecida, pelo trato diferente com a informação, pelo encurtamento das 

fronteiras. Foi o século da globalização, ou globalismo. Foi o século das grandes 

Guerras Mundiais e nesses momentos o mundo começou a entender que o 

avanço tecnológico representava grandes poderes. Foi o século que em virtude 

desses inúmeros e particulares fatores mereceu ser chamado de “breve Século 

XX” pelo historiador inglês Eric HOBSBAWN (1995). 

Nesse contexto histórico o Movimento Olímpico nasceu e cresceu e foi 

nesse século que os Jogos Olímpicos se tornaram o maior evento esportivo do 

planeta e o esporte se tornou um fenômeno sem precedentes.  

A estrutura aristocrática imposta por Coubertin funcionou 

perfeitamente nos primeiros momentos, pois facilitava todo o jogo político, que 

se desenvolvia na base das indicações e na característica oligárquica da 

instituição. No entanto, com o avançar do tempo e o adentrar no século XX 

certos pontos passaram a se mostrar dissonantes e a rigidez dos ideais olímpicos 

e da maneira olímpica de se organizar passaram a contrastar com um mundo em 

pleno desenvolvimento e com uma sociedade que clamava por mudanças 

(TAVARES, 2003).  

Desde a criação do Comitê Olímpico Internacional, em 1894, as idéias 

centrais do olimpismo permaneceram bastante semelhantes, com poucas 

alterações significativas ao longo de mais de um século. As contradições 

passaram a ser freqüentes mesmo dentro do Comitê Olímpico Internacional, por 

causa de uma óbvia falta de coerência entre os ideais e as regras da estrutura 

olímpica e o mundo no qual tudo isso se inseria. Logo na segunda edição dos 

Jogos, Paris – 1900, um início de flexibilização foi necessária, pois não era 

prevista a participação feminina. No entanto isso não seria bem aceito no berço 

do feminismo. Sendo assim, as mulheres tiveram a oportunidade de participar 

apenas nas modalidades “tênis” e “golf”.   
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Outro grande problema da falta de coerência residiu na questão do 

profissionalismo e do amadorismo, que perdurou durante quase todo o século 

XX. A estrutura aristocrática não admitia a participação de atletas profissionais, 

pois os referenciais esportivos da aristocracia não pressupunham a dedicação 

integral ao esporte. Esporte deveria ser praticado nos espaços de tempo livre, 

situação reservada à aristocracia (RUBIO, 2006).  

Aos que não dispunham de tempo livre por terem uma jornada de 

trabalho impeditiva o esporte estava às margens das possibilidades, pois seria 

necessária a opção pela atividade laboral ou esportiva. A atividade esportiva 

remunerada foi vetada por quase todo o século XX, até que em 1988, nos Jogos 

Olímpicos de Seul, essa condição foi oficialmente superada e os atletas 

profissionais passaram a dominar o cenário olímpico. Apenas restava a 

oficialização do COI, pois o esporte de alto nível observado em Jogos Olímpicos 

e Campeonatos Mundiais era há muito tempo profissional, mas se via obrigado a 

usar as vestes do amadorismo para que continuasse presente em edições dos 

Jogos Olímpicos.  

O mundo há muito caminhou para a competição exacerbada, para o 

profissionalismo, para a elevação do esporte em níveis de importância nunca 

vistos na sociedade, enquanto o COI manteve o discurso e uma prática que 

estavam no sentido de coibir esse movimento (RUBIO, 2006; GUTTMANN 

1978). 

A notoriedade alcançada pelos Jogos e a facilidade midiática do século 

XX fizeram dos Jogos Olímpicos uma grande vitrine internacional, a serviço das 

grandes corporações interessadas em vender seus produtos ou das grandes 

potências mundiais, tentando reafirmar sua hegemonia político-ideológica. 

Passados os maiores confrontos ideológicos, os Jogos Olímpicos 

ganharam cada vez mais espaço para patrocinadores. Cotas de televisão são 
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vendidas a preços exorbitantes e os atletas mergulharam na guerra das fábricas 

de material esportivo e conseqüente cotas de patrocínios (BOURDIEU, 1997; 

BROHM, 1978) 

Os Jogos Olímpicos disputados na atualidade parecem mais próximos 

do mundo em que vivemos, mas para isso foi necessário o distanciamento dos 

ideais iniciais do Movimento Olímpico. O que ocorre com os Jogos Olímpicos é 

um processo de adequação ao mundo ao qual pertencemos, e, por ter sido criado 

sobre bases ideológicas que remetem a “outros mundos” (Grécia Helênica ou a 

Europa do final do século XIX), é natural que haja esse distanciamento quando 

entra em definitivo na contemporaneidade.  

 

Olimpismo  

 

Conforme nos mostra TAVARES (2003), não há consenso acadêmico 

acerca do tema Olimpismo. Nada foi escrito de forma clara, precisa e simples, 

que nos permitisse afirmar uma definição de Olimpismo. DA COSTA (1999) 

atribui essas limitações de definição à origem eclética de Coubertin, idealizador 

maior do conceito, que não conseguiu avançar as generalidades contidas na idéia 

de Olimpismo. 

Mesmo sem uma definição clara, sabe-se que o Olimpismo é mais do 

que um conjunto de idéias e regras sobre a prática esportiva e os Jogos 

Olímpicos. 

Pierre de Coubertin, membro da aristocracia francesa e pensador da 

educação, foi o principal defensor de uma série de princípios que somados 

ganharam o nome de Olimpismo. Destacam-se entre eles a nobreza, o 

desenvolvimento físico e intelectual harmonioso, a cultura, o cavalheirismo e o 

respeito mútuo (TAVARES, 2003). Esses princípios giravam em torno, 
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sobretudo, do que Coubertin havia visto de interessante no modelo de educação 

inglês, vertente educacional na qual Coubertin havia se envolvido. 

Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, assim como a educação inglesa, 

forneceram subsídios para compor o conceito do Olimpismo. Foi na Grécia que 

Coubertin buscou a idéia dos jogos em si, e do modelo de internacionalização. 

Fato interessante e esclarecedor da personalidade de Coubertin era a 

importância dada por ele à história. Como nos mostra Norbert MÜLLER (2000), 

Pierre de Coubertin acreditava que “nada era explicável ou compreensível sem a 

história”. A partir disso é possível compreender o por quê específico da busca, 

nos sistemas antigos, do modelo dos jogos que seriam reeditados. Coubertin era 

conhecedor e admirador da história grega, e apesar dos Jogos Olímpicos da 

Antigüidade terem sido extintos, a idéia permanecia viva, tendo sido mantida 

através dos anos.  

Foi dessa forma que o Olimpismo nasceu na era moderna. Mesmo sem 

uma definição precisa e fechada, temos claro que o Olimpismo é a ideologia que 

sustenta a vontade de Pierre de Coubertin de reformar a educação francesa, e a 

partir do momento que os auspícios de Coubertin tomaram proporções 

internacionais, reformar também a educação e a sociedade em nível mundial. 

O Olimpismo, então, invadiu nosso tempo como uma ideologia 

sustentada, a princípio, somente por um homem, Pierre de Coubertin. Chegou 

como a base de uma ação que tinha como principal objetivo a reforma do sistema 

educacional francês e da sociedade de maneira geral. Tem seus fundamentos no 

sistema educacional inglês do final do século XIX e na prática esportiva da 

Grécia Antiga. Ou seja: nasce como uma mescla de princípios nobres na visão de 

Coubertin, mas que não necessariamente funcionariam na época em que estava 

sendo implantado. Como veremos, essa transposição temporal e essa apropriação 

de um sistema educacional geraram, realmente, algumas complicações. 
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Periodização 

 

 Como vimos em outros momentos do texto, o movimento olímpico 

moderno nasceu e cresceu em períodos particularmente dinâmicos e velozes. Isso 

fez com que, em pouco tempo muitas mudanças ocorressem, transformando a 

maneira como os Jogos Olímpicos se manifestavam na sociedade. 

 A tentativa de organizar as principais mudanças e estabelecer diferentes 

fases para o movimento olímpico foi feita por RUBIO (2006) em uma proposta 

que é na realidade a  periodização dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nessa 

proposta a autora estabelece, a partir de características marcantes e essenciais do 

Movimento Olímpico em cada período, quatro principais fases que vão desde os 

primeiros anos após a fundação do Comitê Olímpico Internacional até os dias 

atuais.  

A importância do instrumento de periodização está na possibilidade de 

organizar os fatos no tempo de maneira objetiva e relacionada ao contexto, 

facilitando a compreensão de uma série de fatores relacionados aos Jogos 

Olímpicos. Para RIBEIRO (2002), a importância de uma periodização está no 

fato dos eventos não acontecerem segundo linhas predeterminadas, sendo 

necessário o estudo e a análise dos fatos, bem como um relativo distanciamento, 

para melhor compreender um período.  

 No que diz respeito à periodização proposta por RUBIO (2006), a primeira 

fase dos Jogos Olímpicos da Era Moderna é a chamada “fase de 

estabelecimento” e compreende o período entre os Jogos Olímpicos de Atenas 

(1896) e Estocolmo (1912). Como o próprio nome sugere não havia solidez 

alguma no Movimento Olímpico e a principal tentativa dos seus realizadores era 
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mostrar ao mundo que o evento em questão não se tratava de uma insensata 

aventura de aristocratas excêntricos. 

 A realização do evento a cada quatro anos só fora interrompida pela 

Primeira Guerra Mundial e ainda assim, logo após seu término o calendário 

olímpico retomou sua constância. Esse fato somado ao destaque que o evento já 

possuía em nível internacional, fez com que em 1920, nos jogos da Antuérpia, 

fosse iniciada a “fase de afirmação”. Nesse momento as instabilidades iniciais já 

haviam sido superadas, o número de países participantes do COI superava o da 

Liga das Nações e os interesses políticos dos países já eram manifestados através 

do evento olímpico. 

 Os Jogos de Berlim, em 1936, marcaram o fim da “fase de afirmação”. As 

duas edições seguintes deixaram de ocorrer em virtude da Segunda Guerra 

Mundial e em Londres, 1948, tem início a “fase de conflito”. Durante dez 

edições de Jogos Olímpicos a tônica do evento foi dada pela oposição de blocos 

político-ideológicos e a arena esportiva funcionou como zona de combate 

civilizado. Assim como ocorreu com a tecnologia espacial e com os 

demonstrativos econômicos, o esporte passou a ser um valioso instrumento de 

aferição do sucesso de um sistema político em relação ao outro.  

 Foi na edição dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, que uma das 

principais características do Movimento Olímpico deixou de existir. O 

amadorismo, que remetia a prática olímpica ao mundo aristocrata de finais do 

Século XIX e início do Século XX deixou de existir. Os competidores não mais 

teriam que ter no esporte uma prática de tempo livre, podendo receber salários 

para exclusivamente treinar e competir. Era o início da “fase do 

profissionalismo” que vivemos até os dias de hoje. 

 Os Jogos Olímpicos de Moscou, realizados em 1980, são exemplares no 

que diz respeito ao uso político do evento olímpico e não por acaso está dentro 
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da “fase de conflito”. O amplo boicote envolvendo diversos países e todo o 

contexto político internacional que abarcou os grandes blocos ideológicos 

mostram perfeitamente a existência da relação política-esporte. No entanto, 

algumas características da próxima fase podem ser notadas, com uma crescente 

aceitação da idéia do profissionalismo. 

  

 

5  BOICOTES OLÍMPICOS  

 

 Desde o início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna a política ocupou 

lugar de destaque, mas foi em Berlim, no ano de 1936, que pela primeira vez 

essa relação ficou explícita. A irrepreensível organização do evento alemão e a 

tentativa de uso do mesmo para fins de propaganda ideológica nazista deixaram 

claro o processo de manifestação política que viria a se repetir algumas vezes. 

Um dos mais marcantes eventos nesse sentido foi, sem dúvida o dos Jogos 

Olímpicos de 1968, na Cidade do México, onde atletas negros dos Estados 

Unidos protestaram contra o racismo em seu país. 

 Foi exatamente a questão racial que motivou o grande boicote aos Jogos 

Olímpicos de 1976, em Montreal. Na ocasião, 23 nações africanas deixaram de ir 

aos jogos em protesto contra a presença da Nova Zelândia, que havia disputado 

uma partida de hóquei contra a seleção da África do Sul, banida dos Jogos 

Olímpicos em virtude do emprego de políticas de segregação racial (RUBIO, 

2006). 

 Quatro anos mais tarde, pela primeira vez os Jogos Olímpicos seriam 

realizados em um país socialista. Esse fato, se isolado, já seria digno de destaque 

considerando que no ano de 1980 a Guerra Fria ainda não havia terminado, mas 

não foi apenas isso que marcou os Jogos de 1980.  
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 Processos políticos soviéticos resultariam na invasão do Afeganistão em 

23 de dezembro de 1979 e a partir daí uma série de desdobramentos ocorreram 

com grandes conseqüências nos Jogos Olímpicos que seriam realizados no meio 

de 1980. O boicote norte americano, ensaiado em outras ocasiões (RUBIO, 

2006), encontrou razões concretas para acontecer e no dia 19 de julho de 1980 

aconteceu o desfile de abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou, com apenas 81 

dos 142 países inicialmente inscritos. 

 

5.1 Moscou- 1980  

 

 Os Jogos Olímpicos de Moscou eram um evento especialmente aguardado 

por toda a comunidade esportiva no fim da década de 1970, início de 1980. 

Havia algo especial nessa edição olímpica pois nela ocorreria mais uma vez o 

confronto que envolvia Estados Unidos e União Soviética e por conseqüência 

poria frente a frente os países representantes dos blocos capitalista e socialista. 

No entanto não se tratava de um confronto como os ocorridos até então, pois pela 

primeira vez o palco olímpico seria um país socialista e justamente o mais 

representativo deles. 

 A União Soviética havia obtido êxitos nas edições anteriores dos Jogos 

Olímpicos, em 1976 e 1972, alcançando números superiores aos dos Estados 

Unidos no quadro de medalhas. As previsões feitas pelos colunistas esportivos 

eram a de um novo êxito, sobretudo pelo fato dos jogos estarem sendo realizados 

em território soviético. No entanto o confronto era algo ansiosamente aguardado 

por todos pois os Estados Unidos tinham a árdua tarefa de contradizer todas as 

previsões.  
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FIGURA 1 – Folha de São Paulo, 30/12/1979 

  

Ainda no início do ano de 1980 a repercussão da invasão soviética do 

Afeganistão mostrou que os Jogos Olímpicos fariam parte de uma série de 

represálias propostas pelos Estados Unidos. Já em janeiro daquele ano era 

cogitada pela OTAN a inclusão do evento esportivo num amplo boicote que 
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previa também a quebra de acordos econômicos e alterações nas políticas de 

abastecimento e venda de alimentos à URSS. 

 

 

 

FIGURA 2 – Folha de São Paulo, 02/01/1980  
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FIGURA 3 – Folha de São Paulo, 05/01/1980  
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Prontamente as entidades esportivas responderam ao anuncio da OTAN e 

passaram a manifestar abertamente a insatisfação de ver o evento olímpico 

envolvido nos assuntos referentes à política internacional. Presidentes dos 

Comitês Olímpicos Nacionais e mesmo do COI saíram em defesa dos Jogos 

Olímpicos e de seus ideais.  

 

 

 

FIGURA 4 – Folha de São Paulo, 03/01/1980 
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 A autonomia dos Comitês Olímpicos Nacionais em relação aos governos 

de seus países e a movimentação dos líderes na direção contrária à proposta da 

OTAN davam indicativos de que o boicote em nível esportivo teria pouco ou 

nenhum êxito.  

 

 

 

FIGURA 5 – Folha de São Paulo, 04/01/1980  
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 Aos poucos os CONs e os governos passaram a alterar seus discursos e a 

discordância à invasão soviética passou a ser manifestada através de propostas de 

mudança de sede, mesmo que poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Nesse 

momento o presidente grego Constantin Karamanlis lança a idéia de que a Grécia 

viesse a se tornar sede permanente dos Jogos, o que recebe apoio (manifesto em 

seus editoriais) do Jornal “The New York Times” (HILL, 1996).  

Os Comitês Olímpicos, principalmente o Interacional passaram a assumir 

um discurso de intensa defesa da honra e dos ideais olímpicos, o que diante dos 

acontecimentos e das propostas significava reforçar de maneira enérgica que a 

sede dos Jogos não seria trocada e que Moscou receberia o evento como há 

muito planejado. 
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FIGURA 6 – Folha de São Paulo, 13/01/1980 

 

 Em 1980 os Jogos Olímpicos não eram ainda o evento bilionário dos dias 

atuais mas a atenção e o destaque já presentes naquele momento foram  

suficientes para que o governo e os dirigentes esportivos gregos tentassem trazer 

para o país a exclusividade dos Jogos. Essa iniciativa era contrária à idéia de 

diversificação e difusão da idéia olímpica em diversos pontos do mundo através 

da variação das sedes. O conflito internacional havia aberto diferentes 

possibilidades para os países agirem em beneficio próprio e grande parte deles 

estava fazendo exatamente isso. 
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FIGURA 7 – Folha de São Paulo, 11/01/1980 
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FIGURA 8 – Folha de São Paulo, 14/01/1980 

 

 Conforme o tempo passava, inúmeras propostas e idéias foram surgindo 

para tentar salvar os Jogos Olímpicos, para prejudicar menos os atletas e as 

federações, para comprometer menos o Movimento Olímpico, ou no sentido 

contrário, para realmente afundar os Jogos de 1980 e deixar marcado o fracasso 
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soviético na história do esporte. Propostas de jogos paralelos nos Estados Unidos 

começaram a ser lançadas e apesar das decisões referentes ao evento, em teoria 

dizerem respeito apenas aos Comitês Olímpicos e às Federações Internacionais, 

era cada vez maior a participação dos governos nas discussões envolvendo o 

boicote olímpico. 

 

 

FIGURA 9 – Folha de São Paulo, 17/01/1980 
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 A participação efetiva e declarada dos políticos nos tramites envolvendo o 

boicote aos Jogos Olímpicos exemplifica a característica levantada por 

BONAVIDES (1983) em que o Estado mostra-se uma instituição política por 

excelência, assumindo responsabilidades diante de qualquer fato que possa vir a 

abalar sua soberania ou o seu status. Nesse caso, os Jogos Olímpicos eram 

claramente tratados como um evento capaz de aferir forças, mesmo que no 

terreno esportivo. Ideologicamente isso é bastante significativo, mas as tentativas 

norte-americanas naquele momento eram de trazer para o evento olímpico 

represálias advindas de outros setores que não o esportivo, evitando assim o 

embate direto com o inimigo comunista. 

 Fortalecendo a posição norte-americana, a frente pró boicote recebia o 

declarado apoio do governo britânico enquanto a França, que não concordava 

com a invasão soviética no Afeganistão, procurava uma maneira de se posicionar 

sem aderir ao boicote. Na esfera puramente econômica, redes de televisão e 

conglomerados de mídia já se movimentavam em busca de garantias caso os 

Jogos não viessem a ocorrer ou fosse um total fracasso de público e audiência. 
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FIGURA 10 – Folha de São Paulo, 18/01/1980 

 

 A exemplo do que ocorreu em outros momentos da história 

contemporânea, o alinhamento EUA-Inglaterra e o posicionamento mais 

ponderado da França foram pontos importantes no conflito de 1980. A 

criticidade francesa pedia separação dos eventos, pois apesar de contraria ao 

boicote olímpico, seu posicionamento diante da invasão do Afeganistão não era, 

em absoluto, favorável. 
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FIGURA 11 – Folha de São Paulo, 18/01/1980  

 

 Nos Estados Unidos os choques entre governo e Comitê Olímpico se 

avolumam com as solicitações diretas por apoio ao boicote feitas pelo presidente 

Jimmy Carter. Os discursos de não mistura de política e esporte são somados ao 

medo do Movimento Olímpico sofrer sérios e definitivos abalos com o boicote, 

além de toda uma discussão envolvendo a autonomia histórica do Comitê 

Olímpico Norte Americano em relação ao governo. 
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FIGURA 12 – Folha de São Paulo, 21/01/1980  

 

 Não imagino que Jimmy Carter fosse conhecedor dos ideais olímpicos, 

mas não são poucas as notícias que mostram ações políticas extremamente 

ofensivas ao Movimento Olímpico. A histórica e por vezes ingênua tentativa do 

COI de permanecer alheio às questões políticas era a todo momento ameaçada 

quando pressões envolvendo a realização dos Jogos eram feitas.  

Além do flerte político direto entre os Governos e a entidade, havia a 

deturpação da imagem do atleta. Para o COI o atleta olímpico, assim como os 

seus membros deveria exercer a função de embaixador do olimpismo, do ideal de 

paz e união entre os povos, mas neste momento todo o assédio era para que o ato 

de estar ou não em Moscou significasse a concordância ou a discordância 

relacionadas a sistemas políticos e ideológicos.  
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FIGURA 13 – Folha de São Paulo, 21/01/1980 

 

O jogo especulativo a respeito do uso propagandista que os soviéticos 

supostamente fariam dos Jogos e as manifestações de grupos contra o boicote 

olímpico se chocavam. Os defensores da ida norte-americana argumentavam 

com o fato da situação de tensão política entre EUA e URSS não ser muito 

diferente do que se vivia em outros momentos da história olímpica em que o 

boicote não foi a opção.  

O movimento interno contra o boicote parecia organizado, com bons 

argumentos e contando com o apoio da população. No entanto havia muito a 

acontecer.  
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Numa estranha reviravolta, o Comitê Olímpico Norte Americano decide 

por unanimidade pelo apoio ao boicote, mesmo que todo o movimento anterior 

fosse no sentido contrário. A força de determinados governos e a predisposição a 

manter os planos do boicote até as últimas conseqüências ficam claros. Mesmo 

depois de votado pelo Comitê Olímpico, o senado Norte Americano ainda se 

manifestaria, fortalecendo uma idéia de que naquele país, não havia uma só 

instituição que fosse favorável a qualquer evento ou relação que em algum 

momento incluísse a União Soviética.  

 

 

 

FIGURA 14 – Folha de São Paulo, 28/01/1980  

 

 Apesar repentina e contrária a alguns indicativos, a resolução americana 

não poderia ser considerada inesperada. A oficialização foi importante para uma 

série de países, que a exemplo do Chile de Pinochet estabeleciam relações 

próximas com os EUA e iniciaram o processo de adesão oficial ao boicote. 
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FIGURA 15 – Folha de São Paulo, 30/01/1980  
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 As questões econômicas que circundavam o esporte e a política estavam 

postas e os parágrafos finais do artigo de acima evidenciam essas relações. A 

presença de um dos principais protagonistas do evento afetaria muito mais do 

que a integridade moral do Movimento Olímpico. Afetaria os cofres e as 

finanças de grandes conglomerados e alteraria os rumos do esporte em diversas 

nações.  

 A oficialização da decisão americana por não enviar delegação a Moscou 

iniciou um processo global de tomada de posição. Chile, Japão e China 

prontamente confirmaram seu apoio ao boicote olímpico, poucos dias depois do 

anuncio norte americano. As falas oficiais, nesse momento, oscilavam entre a 

questão do Afeganistão e os lamentos pelo esporte estar “contaminado” pela 

política. Do lado soviético os representantes do mais alto escalão do esporte 

explicavam a situação estabelecendo a relação direta entre os êxitos esportivos 

nas últimas edições dos Jogos Olímpicos e a superioridade do socialismo, razão 

pela qual os inimigos não desejariam o confronto mais uma vez. 

 

 

FIGURA 16 – Folha de São Paulo, 31/01/1980 
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 Pela primeira vez há notícias a respeito do posicionamento brasileiro em 

relação ao boicote olímpico. Argentina e Brasil faziam parte de uma parte da 

América do Sul que colheria frutos econômicos com a manutenção da relação 

com a URSS e por isso não haviam aderido ao embargo econômico. Com uma 

posição contra o boicote tomada em nível governamental, se tornava mais forte o 

argumento de autonomia dos Comitês Olímpicos e de ausência da presença 

política no âmbito esportivo. 

 Do outro lado do planeta, os expoentes asiáticos também se manifestavam, 

só que no sentido contrário em relação ao Brasil e a Argentina. O delicado 

quadro político e econômico fez com que Japão e China aderissem ao boicote e 

se juntassem aos EUA. Depois de quase 30 anos afastada do Movimento 

Olímpico Internacional, os Jogos de Moscou marcariam o retorno chinês mas as 

diferenças com os soviéticos e todo o quadro pintado a partir da invasão do 

Afeganistão impediriam que isso viesse a ocorrer. 
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FIGURA 17 – Folha de São Paulo, 02/02/1980 
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 O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Lorde Killanin, 

manifestava-se recorrentes vezes no sentido de tentar resguardar os ideais e a 

autonomia previstos na carta olímpica. O boicote proposto pelos Estados Unidos 

estava movimentando o mundo em torno de discussões que iam além da questão 

afegã, além do embargo econômico, além da injustiça com atletas que dedicaram 

a vida para aquele evento. A discussão chegava aos alicerces do Movimento 

Olímpico e os questionava. A concretização do boicote ameaçava a seqüência 

dos Jogos, suas próximas edições e a maneira como o evento seria tratado dali 

em diante. 

 Passamos assim pela questão de propriedade dos Jogos Olímpicos, pois o 

principal instrumento de manutenção do controle sobre o evento é a fato do COI 

assumir por completo a responsabilidade e os direitos sobre os Jogos, pois só 

assim se fazia possível a continuidade de um discurso e de uma prática até certo 

ponto autônomas. No entanto essa questão basal vinha sendo ameaçada, quando 

atletas sofriam retaliações de governantes e quando ameaças eram feitas caso os 

Jogos não mudassem de data ou local.  
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FIGURA 18 – Folha de São Paulo, 03/02/1980  
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 FIGURA 19 – Folha de São Paulo, 04/02/1980 
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 O boicote aos Jogos de Moscou se mostrava cada vez mais complexo. Não 

era mais possível se falar de um boicote, mas de inúmeras razões para não estar 

na URSS. Uma série de argumentos de origens diversas eram usados e a própria 

prática esportiva da época era posta em questão. Mesmo que associações com a 

dopagem e com a fabricação de atletas não fossem exclusividades dos regimes 

comunistas, naquele momento eram usadas como se fossem. Em período de 

guerra todas as armas são utilizadas e o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou 

vinha sendo encarado como tal, de modo que todos os argumentos que 

reafirmassem a URSS e o seus aliados como maus competidores eram lançados 

com a intenção de angariar mais adeptos ao boicote. 

A assembléia do COI realizada aos 11 de fevereiro de 1980 contou, pela 

primeira vez, com um discurso de abertura puramente político. O então 

secretário de estado americano Cyrus Vance gastou todo seu tempo para solicitar 

posicionamentos do COI e para atacar a União Soviética. O discurso foi muito 

mal recebido e na mesma reunião os membros do COI decidiram por 

unanimidade pela manutenção dos Jogos na cidade de Moscou. Apesar da 

decisão, os membros do COI não escondiam suas preocupações com a realização 

dos Jogos de Moscou e também a respeito do futuro dos Jogos Olímpicos. Diante 

de um firme posicionamento do COI, os Estados Unidos endureceram ainda mais 

e a tensão dava a certeza de que os Jogos de Moscou seriam marcados pelas 

particularidades de um grande boicote. 
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FIGURA 20 – Folha de São Paulo, 14/02/1980 

 

 A manifestação dos defensores dos direitos internacionais se faz presente, 

num ato que demonstra a participação da opinião pública mundial diante da 

questão do boicote. Assim como nas atitudes dos governos em períodos de 

guerras, o posicionamento solidário à causa olímpica soava ameaçador na 

medida que a culpa pelo enfraquecimento de um movimento de causas nobres 

poderia recair sobre os ombros norte-americanos. 
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FIGURA 21 – Folha de São Paulo, 15/02/1980 

 

 De fato, após a decisão oficial do COI de manutenção da sede olímpica, as 

pressões pelo boicote foram intensificadas. Na Europa os movimentos pró-

boicote começaram a ganhar vulto. Pouco a pouco os países ao redor do mundo 
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foram se manifestando, os governos foram aconselhando seus Comitês 

Olímpicos e a política foi literalmente tomando conta do esporte. 

 

 

 

FIGURA 22- Folha de São Paulo, 16/02/1980  

 

 Após a Segunda Guerra Mundial as relações entre os Estados Unidos e a 

Europa se tornaram mais fortes, uma vez que a OTAN foi criada com a 

específica finalidade de oferecer auxílio aos países dizimados na batalha. O 

quadro de profunda interferência política no boicote aos Jogos Olímpicos fez 

com que o parlamento europeu se posicionasse solidário aos seus aliados no pós-

guerra, fortalecendo significativamente o movimento pró boicote. 
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FIGURA 23 – Folha de São Paulo, 18/02/1980 

 

 Se a opinião pública norte-americana era amplamente favorável ao boicote 

olímpico o quadro era exatamente oposto quando considerados apenas os atletas 

daquele país. Suas vidas, seus esforços e seu trabalho estavam sendo 

interrompidos em virtude de atos relacionados à política internacional e isso 

obviamente não agradava à maioria dos representantes do esporte. Se o 

Movimento Olímpico teve inúmeros problemas em sua história no que diz 

respeito à coerência e manutenção de práticas condizentes com os ideais 
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preconizados, o boicote aos Jogos de Moscou uniu a classe esportiva num 

uníssono contrário à interferência política no ambiente olímpico, na tentativa de 

resguardar seus representantes e mais do que isso, toda uma geração de atletas 

que teriam grandes prejuízos com a ausência de seu país na mais relevante 

competição esportiva do planeta. 

 Sem muita consideração à classe esportiva, governos de países espalhados 

por todo o mundo foram tomando suas posições e nesse momento ficava claro o 

comprometimento de cada um deles não com a causa política, mas com os 

Estados Unidos. A América Latina tinha exemplos como o Chile, governado por 

uma ditadura diretamente vinculada aos EUA, que obviamente aderiram ao 

boicote e países que de alguma forma pretendiam usar a ausência de grandes 

potências para reafirmarem-se como expoentes locais no âmbito esportivo e 

econômico. 

Com a confirmação pelo COI de que os Jogos aconteceriam mesmo em 

território soviético, as notícias a respeito de jogos paralelos organizados pelos 

Estados Unidos voltaram a aparecer. Ainda assim, era notório que nem todos os 

americanos estavam de acordo com o boicote, principalmente os atletas e seus 

representantes.  
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FIGURA 24 – Folha de São Paulo, 26/02/1980  
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FIGURA 25 – Folha de São Paulo, 02/03/1980 

 

 A favor ou contra o boicote, os posicionamentos e as declarações de 

diferentes chefes de estado, ministros e governantes, mostravam o momento 
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extremamente político que o esporte vivia em termos mundiais. Mudanças 

substanciais no Movimento Olímpico eram previstas e, de certa forma, já vinham 

ocorrendo e um generalizado clima de incerteza pairava no ar. O refugo da 

postulação londrina aos jogos de 1988 e o forte posicionamento do ministro dos 

esportes francês mostram um pouco desse contexto explicitando a polaridade que 

pairava sobre o mundo. Países se dividiam entre opinião pública e atletas, 

continentes não apresentavam nenhuma unidade e apenas duas lógicas pareciam 

fazer sentido: a política e o olimpismo.  

 

 

 

FIGURA 26 – Folha de São Paulo, 27/02/1980  
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 O momento vivido pelo Movimento Olímpico remetia aos tempos iniciais 

de sua trajetória, descrito por RUBIO (2006) como a “fase de estabelecimento”. 

Incertezas quanto à continuidade dos Jogos Olímpicos e um constante 

questionamento dos ideais que o embasavam se tornaram presentes depois de 

mais de oitenta anos e duas guerras mundiais. Os efeitos do polêmico boicote 

ameaçavam comprometer uma história já longa e sólida do esporte olímpico. 

 A completa falta de conhecimento e compreensão dos ideais olímpicos por 

parte dos governantes fazia recair sobre o COI a responsabilidade de uma 

suposta arbitrariedade. Assim era interpretada a manutenção dos Jogos, de sua 

sede e de sua estrutura. Os esforços por manter uma coerência com os preceitos 

contidos na carta olímpica eram encarados como uma irresponsabilidade, mas foi 

essa aparente atitude atemporal e desconecta com a realidade da época que 

manteve em pé os Jogos Olímpicos, mesmo que irremediavelmente abalados. 

 

 

 

FIGURA 27 – Folha de São Paulo, 29/02/1980 
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 O sucesso do boicote parecia cada vez mais inevitável e muitos países, 

mesmo que ainda não confirmando oficialmente, tendiam a seguir os Estados 

Unidos no ato anti-soviético. Essa real ameaça causou um movimento sem 

precedentes no mundo olímpico e esportivo. Os esforços do COI no sentido de 

salvar os Jogos de Moscou e permitir a continuidade da história olímpica 

incluíram o estudo, poucos meses antes do desfile de abertura, da possibilidade 

de participação de atletas de maneira autônoma e desvinculada de uma bandeira 

ou de uma delegação. Essa maneira de se participar dos Jogos Olímpicos seria 

diametralmente oposta ao que regia a carta olímpica, instrumento que pouco 

sofreu alterações nos mais de 100 anos de sua existência. 

 A Carta Olímpica é bastante clara ao estabelecer a necessidade de filiação 

do atleta a um Comitê Olímpico Nacional (CON), bem como a inscrição do 

atleta através desta entidade:  

 

Para ser admitido como participante nos Jogos Olímpicos, um competidor 

deve respeitar a Carta Olímpica e o regulamento da FI (federação 

internacional) correspondente, tal como foram aprovados pelo COI e sei 

inscrito pelo seu CON.  
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FIGURA 28 – Folha de São Paulo, 23/03/1980 

 

 Mesmo dentro de um CON as distensões eram visíveis. Isso em virtude 

dos diferentes papéis que cada esporte desempenha no contexto esportivo de um 

país, o que nos remete a análises sociológicas presentes em outros momentos do 

texto (SALVADOR, 2004; BROHM, 1978; McINTOSH, 1978). Assim como em 

qualquer outro contexto, não é de se supor que modalidades esportivas populares 

tenham as mesmas ações políticas que as aristocráticas, por exemplo. 
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FIGURA 29 – Folha de São Paulo, 03/04/1980 
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 Se em outros momentos da história esportiva, sobretudo da história 

olímpica, as relações entre o esporte e o poder econômico eram tratadas de 

maneira velada, o momento delicado as trouxe à tona. A pressão política e 

econômica era em larga escala utilizada para garantir a não participação dos 

atletas e na medida do possível, a não organização da classe esportiva em 

movimentos contrários ao boicote aos Jogos de Moscou. 

 

 

 

FIGURA 30 – Folha de São Paulo, 04/04/1980 

 

 Se num momento anterior o Comitê Olímpico Norte Americano havia se 

colocado a favor do boicote e favorável à mudança de sede, a confirmação dos 

jogos em Moscou havia deixado uma grande dúvida no ar. Assumiria a classe 
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esportiva a participação ou cederia à pressão do governo? Ocorreu o mais 

previsível e as recomendações do presidente Jimmy Carter foram seguidas. 

 A análise do articulista Paulo Francis é dura e preconceituosa no que se 

refere à sua opinião diante do esporte, mas nem mesmo seu total desprezo diante 

da atividade o faz desconsiderar o peso e a relevância do esporte naquele 

contexto. 

 

 

 

FIGURA 31 – Folha de São Paulo, 14/04/1980  
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FIGURA 32 – Folha de São Paulo, 14/04/1980  
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 Mesmo com os Estados Unidos emitindo posicionamentos oficiais e 

grande quantidade de países se manifestando a favor do boicote, ainda havia a 

disposição do COI de dialogar na tentativa de salvar os Jogos Olímpicos de 

Moscou. Pela última vez o presidente da entidade, Lorde Killanin, foi 

pessoalmente conversar com os presidentes Jimmy Carter (EUA) e Leonid 

Brejnev (URSS) na tentativa de reverter o quadro de não participação americana 

e ocupação soviética no Afeganistão.  

 

 

 

FIGURA 33 – Folha de São Paulo, 24/04/1980  

 

 A decisão alemã pelo apoio ao boicote norte americano foi recebida pela 

comunidade internacional como um enorme fortalecimento do gesto dos EUA, 

além de, em virtude do peso da Alemanha na Europa, ter o poder de arrastar 

outros países europeus para o mesmo caminho. A França ainda cumpria o papel 

do contrapeso, mantendo sua posição contrária ao boicote.  
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Porém, o que se via claramente era que em qualquer país do mundo as 

opiniões estavam repartidas. Se o posicionamento do governo e do Comitê 

Olímpico Nacional era pelo boicote, setores da sociedade se manifestavam 

contrários, mas se o posicionamento do país era pró Jogos Olímpicos ainda assim 

encontrava-se os que encaravam o gesto como apoio à belicosidade e 

sobreposição dos músculos aos direitos humanos. 

 

 

 

FIGURA 34 – Folha de São Paulo, 16/05/1980  



 
 

 

110

 

 Se o auxílio norte-americano se fez importante para as nações européias no 

pós-guerra, para a Alemanha isso se deu de maneira ainda mais forte. A 

ocupação de Berlim após a queda do nazismo e a gradativa separação das áreas 

de influência dos EUA e da URSS, fez da Alemanha Ocidental um território 

fortemente vinculado à política norte-americana o que num momento delicado 

como o do boicote olímpico, onde a fidelidade a uma ideologia política se 

mostrava importante, inevitavelmente se manifestaria. 
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FIGURA 35 – Folha de São Paulo, 19/05/1980  
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 No dia 27 de maio de 1980 o COI anunciou os países participantes dos 

Jogos Olímpicos de Moscou. Em clima de enorme pressão o posicionamento do 

COI era bastante flexível, considerando a possibilidade de aceite de inscrições 

mesmo depois do prazo oficial. Além disso, havia a consideração de que, diante 

do contexto, a presença de mais de 70 países em Moscou deveria ser encarada 

como uma vitória do Movimento Olímpico. 

 A publicação oficial da lista dos países inscritos, por mais previsível que 

fosse, veio junto com respostas e considerações dos principais países envolvidos, 

quer seja reafirmando que a campanha pró-boicote, quer seja reforçando que a 

participação seria despolitizada através de gestos como o desfile sob a bandeira 

olímpica. 

 

 

 

FIGURA 36 -  Folha de São Paulo, 27/05/1980  
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FIGURA 37 – Folha de São Paulo, 28/05/1980 
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 A lista oficial dos países inscritos nos Jogos Olímpicos de Moscou trouxe 

algumas surpresas. Países que até então mantinham posicionamentos contrários 

ao boicote não se inscreveram, casos da Austrália e da Argentina, por exemplo. 

A Argentina, inclusive, vivia algumas situações bastante semelhantes ao que 

ocorria no Brasil, tendo resistido a pressões por bastante tempo e colhendo frutos 

interessantes no âmbito econômico em razão da não adesão ao embargo. 

 Outros países estiveram presentes, mas desfilaram e competiram sob a 

bandeira olímpica e não a de seus países, deixando claro o impasse e a pouca 

satisfação dos governos com a ida de suas delegações. A Espanha foi um desses 

países que não levaram bandeira nacional e talvez o caso mais emblemático 

deles, pois apesar das recomendações do governo pela não participação o Comitê 

Olímpico Espanhol não poderia deixar de participar, uma vez que Juan Antonio 

Samaranch era um dos nomes mais cotados para a sucessão de Lorde Killanin na 

presidência do COI.  

 O caso espanhol mostra uma manobra da política esportiva sobre a política 

nacional, relegando o plano esportivo e competitivo a segunda ou terceira 

importância.  

Depois de terminado o período oficial para as inscrições dos Jogos de 

Moscou e do posicionamento final dos diversos CONs sobre a adesão no boicote 

ao evento, houve uma desaceleração das manifestações acerca do ocorrido e uma 

aparente compreensão de que as competições aconteceriam de qualquer maneira, 

com as delegações que se propusessem a estar em território soviético. 

 Dali em diante, até que as competições se iniciassem, em 19 de julho de 

1980, as principais manchetes relacionadas aos Jogos Olímpicos versavam sobre 

a preparação das diversas equipes para os Jogos, das possibilidades dos atletas 

em suas chaves de competição ou, mais próximo da abertura dos jogos, sobre o 
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futuro do Movimento Olímpico, uma vez que o presidente do COI, Lorde 

Killanin, havia declarado meses antes que não seria candidato à reeleição e isso 

significava que uma grande responsabilidade seria depositada sobre o próximo 

presidente da entidade. 

 No dia 16 de Julho de 1980, três dias antes da cerimônia de abertura dos 

Jogos de Moscou, o espanhol Juan Antonio Samaranch foi eleito presidente do 

Comitê Olímpico Internacional, cargo no qual permaneceria pelos seguintes 21 

anos. 

 

 

 

FIGURA 38 – Folha de São Paulo, 17/07/1980 
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5.2  O Brasil e o Boicote aos Jogos de Moscou  

 

 A campanha pelo não comparecimento aos Jogos Olímpicos de Moscou, 

em 1980, era um dos itens de um movimento maior de boicotes e embargos 

propostos pelos Estados Unidos com direcionamento para a União Soviética, 

sendo a razão instantânea das represálias a invasão soviética do Afeganistão. 

 De acordo com HOBSBAWN (1995) a visão norte americana era a de que 

a presença das tropas soviéticas no Afeganistão constituía o primeiro passo de 

um avanço soviético rumo ao oceano Índico e ao Golfo Pérsico e isso, 

evidentemente, não seria facilmente tolerado. A geopolítica mundial interferia 

diretamente no Movimento Olímpico, uma vez que Índia e Paquistão eram 

possuidores de bombas nucleares e o Golfo Pérsico a região estratégica do 

petróleo mundial. 

 A principal ação do boicote em nível econômico era a suspensão da 

comercialização de cereais, principalmente o trigo, com a União Soviética. Com 

isso o presidente Jimmy Carter assumia alguns riscos políticos internos, como a 

perda de votos na zona rural dos Estados Unidos, uma vez que essa medida 

anularia o principal consumidor do trigo norte americano. Por outro lado, os 

soviéticos também sentiriam os efeitos da carência dos cereais, sendo obrigados 

a comprar o produto onde quer que ele fosse produzido e ao preço que fosse 

oferecido.  

 A posição do Brasil diante do embargo econômico e conseqüentemente do 

boicote olímpico teve estreita relação com o arrocho sofrido pela União 

Soviética. A necessidade da busca por suprimentos e a disposição para 

negociações a preços acima do mercado eram por demais atraentes ao Brasil 

daquele momento. 
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 Quando a proposta do embargo foi lançada e as pressões norte americanas 

voltaram-se para o Brasil (historicamente um grande produtor agrícola), o país 

ainda vivia o primeiro ano do complicado governo do general João Batista 

Figueiredo. O historiador Boris FAUSTO (1995) ressalta dois fatores 

complicadores da situação nacional naquele período: a lenta abertura política que 

inevitavelmente gerava desequilíbrios em diversas áreas e o aprofundamento da 

crise econômica, com um amplo descontrole inflacionário e indicativos 

desfavoráveis de crescimento econômico. 

 Diante de um delicado quadro interno e da possibilidade concreta de 

estabelecer relações comerciais de grande porte com a União Soviética, foi difícil 

considerar a hipótese de participação no embargo proposto pelo presidente 

Jimmy Carter, mesmo que a posição oficial do governo brasileiro fosse contrária 

ao ato de invasão soviético. 

 

 

 

FIGURA 39 – Folha de São Paulo, 04/01/1980 
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 A resistência do governo brasileiro ao boicote em nível econômico fez 

com que, ao contrário do que ocorreu em outros países, não houvesse distensões 

entre governo e comitê olímpico, fazendo com que em nenhum momento fosse 

cogitada a ausência brasileira nos Jogos de Moscou. Havia ainda a conseqüência 

positiva desse processo que caminhava para que, nos Jogos de 1980, parte 

significativa dos atletas da elite do esporte mundial estivesse ausente, o que 

naturalmente aumentava as chances de países como o Brasil de obter resultados 

significativos, inclusive figurando entre os ganhadores de medalhas. 

 Não apenas o aumento das chances de vitória, mas em alguns casos a 

simples classificação para os Jogo Olímpicos foi viabilizada pela efetivação do 

boicote, uma vez que equipes anteriormente classificadas, e eventualmente 

dentro de chaves de competição, declinaram da possibilidade de participação. 

Exemplos dessa classificação tardia de equipes brasileiras foram vividos pelas 

equipes de basquetebol masculino e voleibol feminino. 

 Uma leitura, em ordem cronológica, do publicado na imprensa brasileira a 

respeito do embargo econômico e do boicote olímpico nos mostra a coerência 

das resoluções do país em níveis político, econômico e esportivo. 

 Poucos dias após a invasão do Afeganistão o boicote já era assunto que 

circulava os jornais do mundo e a possibilidade de benefícios para o mercado 

brasileiro já era destacada. Quase que concomitantemente o governo norte 

americano iniciou ações de pressão que num primeiro momento são esquivadas 

pelo governo brasileiro. 
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FIGURA 40 – Folha de São Paulo, 09/01/1980 
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FIGURA 41 – Folha de São Paulo, 09/01/1980 
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FIGURA 42 – Folha de São Paulo, 11/01/1980 

 

 O posicionamento de Luis Carlos Prestes, solidarizando-se com as ações 

soviéticas, mostra a possibilidade de um olhar diferente sobre o assunto e nos 

lembra que o Brasil vivia, ainda, sob regime ditatorial militar. Isso traz 

implicações sobre nossa imprensa e sobre a maneira como as notícias repercutem 

no país. O fato do Brasil não ter aderido ao embargo não significa autonomia, 

mas uma opção até certo ponto bastante arriscada de defender interesses internos 

em um momento delicado da economia nacional. 
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FIGURA 43 – Folha de São Paulo, 12/01/1980 

 

 A tática de esquiva não poderia durar eternamente e, após alguns dias, 

diplomatas brasileiros iniciam conversas com os norte americanos. Foi grande a 

pressão pela entrada do Brasil no boicote, mas diante do contexto e das 

possibilidades de comercialização direta com a URSS a resposta brasileira aos 

Estados Unidos foi negativa. A implicação dessa posição representava não 

apenas os interesses comerciais do Brasil, mas também uma demarcação de 

posição de não alinhamento cego às determinações norte-americanas. O auge da 

ditadura militar ficara para trás e o país vivia um processo de abertura lento E 

gradual (FAUSTO, 1995), como gostavam de enfatizar os governantes. 
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FIGURA 44 – Folha de São Paulo, 13/01/1980  
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FIGURA 45 – Folha de São Paulo, 19/01/1980  
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FIGURA 46 – Folha de São Paulo, 20/01/1980  
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 Aos 20 de janeiro de 1980 é publicado o primeiro posicionamento do 

Comitê Olímpico Brasileiro, então presidido pelo Major Sylvio de Magalhães 

Padilha. Atleta olímpico, membro do Comitê Olímpico Internacional chegando a 

ocupar a vice-presidência da entidade, o Major Padilha era um defensor pertinaz 

dos valores olímpicos o que faria de qualquer posicionamento levemente a favor 

do boicote algo contraditório. 

Não por acaso e com um discurso baseado nos ideais olímpicos, o Comitê 

Olímpico Brasileiro se posiciona contrário ao boicote. 

 

 

 

FIGURA 47 – Folha de São Paulo, 20/01/1980  

 

 As investidas norte americanas no Brasil deixam de ser exclusivamente 

pelo boicote econômico e chegam ao âmbito esportivo. A solicitação pela não 

participação brasileira nos Jogos de Moscou se faz clara, mas pouco demorou 

para que a negativa brasileira fosse dada. 
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FIGURA 48 – Folha de São Paulo, 24/01/1980  
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FIGURA 49 – Folha de São Paulo, 25/01/1980 
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 Conforme já destacado no texto, o Major Padilha agia de maneira coerente 

com  sua posição no Movimento Olímpico. A justificativa de seus 

posicionamentos a partir do juramento que os membros do COI realizam ao 

ingressar na entidade (pg. 19) demonstrava a pouca probabilidade de adesão 

brasileira ao boicote olímpico, ao menos enquanto a presidência coubesse a ele. 

A questão econômica envolvendo os cereais não estava encerrada e 

novamente os EUA estabelecem conversas no sentido de levar o Brasil para o 

boicote. Mais uma vez o posicionamento brasileiro é contrário ao embargo 

apesar das sabidas implicações que isso teria. 

 

 

 

FIGURA 50 – Folha de São Paulo, 26/01/1980  
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FIGURA 51 – Folha de São Paulo, 29/01/1980  

 

A exemplo do que acontecia com a maioria dos países, o governo 

posicionou-se a respeito dos Jogos Olímpicos e como era de se esperar em 

virtude do caminho adotado na questão dos cereais, o posicionamento foi 

favorável à participação brasileira em Moscou.  

 No que dizia respeito ao posicionamento do COB, vale lembrar a linha 

exercida pelo Major Padilha, que de certa maneira fora facilitada por não 

encontrar resistência governamental. 
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FIGURA 52 – Folha de São Paulo, 05/02/1980  

 

 

 

FIGURA 53 – Folha de São Paulo, 08/02/1980 

 



 
 

 

132

 

 As decisões brasileiras foram positivamente recebidas pelos soviéticos, 

que através de sua embaixada no país manifestaram-se. Se de um lado havia 

perdas inevitáveis nas questões econômicas que envolviam os EUA, as relações 

com a URSS se estreitaram e alguns outros acordos além da venda de cereais 

passaram a ser fechados, como no caso da vacina antipólio.  

  

 

 

FIGURA 54 – Folha de São Paulo, 09/02/1980  

 

 Os apoios e os elogios trocados por brasileiros e soviéticos vinham 

crescendo, mas eram efêmeros e oportunistas, não significando uma revisão da 
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posição brasileira sobre a política soviética. Tratava-se apenas de uma relação 

momentânea de benefícios mútuos. 

 

 

 

FIGURA 55 – Folha de São Paulo, 18/02/1980  
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O apoio governamental brasileiro à ida aos Jogos de Moscou efetivou-se 

com a liberação das verbas destinadas ao envio dos atletas e das comissões 

técnicas à União Soviética.  

Posta a situação do boicote e a não adesão brasileira, havia outros aspectos 

relevantes e motivadores pelo concreto aumento das possibilidades brasileiras de 

resultados expressivos, uma vez que uma significativa parcela da elite do esporte 

mundial não estaria presente nos Jogos de Moscou. 

 

 

 

FIGURA 56 -  Folha de São Paulo, 07/03/1980 
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 Enquanto isso, nos jogos político-econômicos disputados no âmbito 

diplomático e nas bolsas de valores, o Brasil efetivamente colhia frutos com o 

embargo, vendendo sua produção cereal a preços acima do mercado. 

 

 

 

FIGURA 57 – Folha de São Paulo, 14/03/1980 

 

 No aspecto esportivo eram também esperados benefícios advindos da 

ausência de tradicionais e significativos competidores olímpicos, apesar de haver 
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o reconhecimento que o menor nível técnico da competição retiraria parte do 

brilho usualmente envolvido em edições olímpicas.  

Interessante notar que nesse momento não se aventava a possibilidade de 

atletas da URSS e dos países do leste europeu fazerem uso do boicote e da 

arbitragem para o favorecimento de seus atletas. Para o público brasileiro a 

situação mais emblemática nesse sentido foi vivida por João Carlos de Oliveira, 

o “João do Pulo”. 

 

 

  

FIGURA 58 -  Folha de São Paulo, 31/03/1980 
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 Voltando às questões internas que envolviam os acertos da delegação 

brasileira diante da realidade do boicote, as equipes nacionais que herdariam 

vagas de países classificados, porém desistentes, enfrentavam o próprio COB 

para confirmarem sua presença. O presidente da entidade, Major Sylvio de 

Magalhães Padilha, era contra a participação dessas equipes por entender que  o 

uso de benefícios advindos do boicote seria uma forma de apoio ao mesmo. 

 Apesar de coerente, esse posicionamento do Major Padilha refletia o 

romantismo quase pueril com que certas questões eram tratadas, sempre em 

nome dos rígidos ideais do COI e das características presentes no conceito de 

olimpismo.  

Por fim a assembléia do COB definiu pelo envio dos atletas e a delegação 

brasileira dirigiu-se à URSS maior do que inicialmente fora imaginado. 
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FIGURA 59 – Folha de São Paulo, 19/05/1980  
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FIGURA 60 – Folha de São Paulo, 03/06/1980  

 

 Um artigo escrito pelo Major Padilha, publicado no “dia olímpico” e uma 

entrevista concedida duas semanas antes da abertura dos Jogos de Moscou 

fecham essa leitura dos meses que antecederam o evento, mostrando um 
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posicionamento do meio esportivo brasileiro bastante embasado nos valores e 

ideais olímpicos, bem como uma profunda insatisfação e preocupação com o 

contexto no qual os esporte e os Jogos Olímpicos se encontravam.  

 

 

 

FIGURA 61 – Folha de São Paulo, 23/06/1980  
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FIGURA 62 – Folha de São Paulo, 29/06/1980 

 

 Romântico ou não, o posicionamento do COB se mostrava autêntico pela 

figura e pela trajetória do Major Padilha. No entanto não podemos ignorar o 

contexto político do país que gerou a oportuna situação de não alinhamento com 

os Estados Unidos no âmbito político-econômico. 

 Outra figura relevante nesse processo foi o então presidente da FIFA e 

membro do COI desde 1963, João Havelange. Figura política de peso 

internacional, o dirigente brasileiro defendeu essa posição e foi porta voz do 

governo Brasileiro junto ao COI, defendendo o posicionamento desfavorável ao 
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boicote. Da mesma maneira que para Juan António Samaranch seria um 

desserviço a adesão da Espanha ao boicote, Havelange teria numa eventual 

adesão brasileira, uma marca negativa em sua trajetória política. 

 O fato inegável é que, apesar de realizados os Jogos de Moscou na data e 

da maneira previstas, parte do seu brilho foi retirado. Talvez seja possível 

considerar a permanente perda de parte do brilho da competição, pois a vitória 

sem hino e sem bandeira, a abdicação da presença nos desfiles de abertura e 

encerramento, a ampla e declarada hostilidade e a necessidade de tamanha 

resistência para a realização do evento olímpico talvez tenham trazido efetiva, 

completa e definitivamente os Jogos Olímpicos para a contemporaneidade. De lá 

para cá as mudanças são cada vez mais rápidas e freqüentes, a exemplo do que 

ocorre com a sociedade desde o início do Século XX (SEVCENKO, 2001).  

 A incorporação do grande capital privado, o profissionalismo, as cotas de 

televisão em cifras inimagináveis e até as propostas de mecanismos de 

legalização do dopping, são alguns dos legados de uma história olímpica que 

teve na cidade de Moscou, em meados de 1980 e nos meses que antecederam 

aquela edição dos Jogos Olímpico, alguns de seus mais importantes e ricos 

capítulos. 

  

 

 

6       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tentativa de compreender o esporte, suas relações sociais e políticas, 

nos trouxe a certeza da complexidade do tema e a virtual impossibilidade de 

encerrar o assunto em uma dissertação de mestrado. No entanto algumas 

considerações pontuais envolvendo o período escolhido para o estudo são 
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possíveis e a partir delas temos elementos para, senão concluir, fortalecer e 

solidificar discursos envolvendo o esporte e a sociedade. 

Os boicotes olímpicos refletindo no não comparecimento de países à 

determinadas edições e as manifestações de protesto de atletas e dirigentes 

durante o período de realização dos mesmos foram freqüentes durante toda a 

história dos Jogos Olímpicos, mas em 1980 houve o maior de todos os boicotes e 

as mais expressivas manifestações políticas envolvendo o evento olímpico. 

O Brasil não esteve de fora dos Jogos e isso foi deveras significativo, 

considerando-se a vinculação econômica do país com os Estados Unidos (líder 

do movimento pró-boicote) e o fato de durante os meses que antecederam aos  

Jogos, o Comitê Olímpico Brasileiro e o governo do país terem recebido enorme 

pressão para que aderissem ao boicote. 

Não somente o Brasil, mas todos os países do mundo sentiram naquele 

momento algum tipo de pressão. O fator a ser destacado nesse processo é, sem 

dúvida, a inter-relação existente entre os Comitês Olímpicos e os governos, 

mesmo em países onde a estrutura esportiva era, já naquela época, bastante 

autônoma no que diz respeito à captação de recursos, caso dos Estados Unidos. 

No Brasil, assim como em toda a América Latina, a relação dos 

Comitês Olímpicos Nacionais com os governos era bastante estreita, uma vez 

que o modelo de gestão esportiva praticado nesses países fora, desde o início, 

dependente de verbas e incentivos governamentais. Em muitos casos os postos 

chave do esporte nacional em secretarias e ministérios coincidiam com os 

principais membros dos Comitês Olímpicos Nacionais (GUTTMANN, 1982).  

A independência financeira do esporte norte americano não foi 

suficiente para garantir voz e ação ao Comitê Olímpico Nacional, nem tampouco 

aos atletas. Se acompanharmos as reportagens com referência ao posicionamento 

daquele país diante do boicote, perceberemos que a comunidade esportiva não 
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pretendia aderir a um boicote iniciado em território político e com ações de 

retaliação econômica. No entanto a presença do presidente Jimmy Carter em 

todas as discussões e decisões envolvendo o assunto pesou e a delegação norte 

americana não esteve presente nos Jogos Olímpicos de Moscou. 

Quando atentamos para o caso brasileiro, o possível estranhamento 

pela não cessão à pressão vinda dos Estados Unidos é compreendido exatamente 

pelas vias econômicas.  

O boicote tinha como um de seus itens a não participação nos Jogos de 

Moscou, estando os demais atrelados principalmente aos aspectos econômicos 

ligados ao abastecimento de cereais. Sendo assim o Brasil, que vivia uma fase de 

arrocho econômico, se viu entre a participação no boicote ou a possibilidade de 

lucrar significativamente por meio de uma postura de distanciamento, uma vez 

que o mercado soviético careceria de abastecimento de grãos e estaria disposto a 

pagar preços mais altos do que os praticados no mercado dada a escassez que era 

prevista.   

O distanciamento brasileiro do embargo econômico permitiu que os 

trâmites envolvendo o esporte ocorressem sem grandes pressões e as decisões 

pela participação da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou não 

sofreu grandes pressões internas. Sendo assim,  fatores de cunho eminentemente 

econômico, levaram o governo e o Comitê Olímpico a assumir a mesma posição 

pragmática por apoiar e participar dos Jogos. 

Mas nem só os meios políticos e econômicos foram responsáveis pela 

posição do Brasil de não adesão ao boicote. A posição do Comitê Olímpico 

Brasileiro foi em todos os momentos coerente com os ideais presentes na Carta 

Olímpica e o maior responsável por isso foi sem dúvida o então presidente da 

entidade, Major Sylvio de Magalhães Padilha, cuja trajetória político-esportiva e 
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colocação no Movimento Olímpico Internacional impediriam a assunção de um 

posicionamento pró-boicote.  

Elemento emblemático da disposição do Major Padilha em manter a 

postura brasileira fiel aos ideais olímpicos está no fato de, até o último momento 

ter sido contrário ao preenchimento das vagas abandonadas por atletas de países 

aderentes ao boicote por membros da delegação brasileira. Para o dirigente esse 

ato seria contraditório, uma vez que, em algum nível, o esporte brasileiro estaria 

se beneficiando de toda uma situação que era avessa aos ideais olímpicos.  A 

resolução pela ida das equipes inicialmente não classificadas para os Jogos 

Olímpicos de Moscou aconteceu na última reunião do COB antes da viagem para 

a URSS e nela o Major Padilha foi derrotado pela maioria do conselho. 

A análise do noticiário dos meses antecedentes aos Jogos Olímpicos de 

Moscou nos traz ainda condições de observar a gradativa confirmação da postura 

do Movimento Olímpico Brasileiro frente ao tema boicote. Em nenhum 

momento houve a inclinação para a adesão, mas de pronunciamentos cautelosos 

e por vezes vagos houve a evolução para um discurso mais duro e posicionado. 

Isso ocorre na mesma medida que, na esfera política e econômica, há a definição 

pelo não alinhamento com os Estados Unidos no embargo, o que de certa forma 

protege o sistema esportivo que passa a não sofrer pressões diretas em âmbito 

interno. 

Se no Brasil as condições políticas e econômicas particulares 

determinavam uma postura frente ao amplo embargo, atenuando as tensões no 

nível esportivo, não se pode dizer o mesmo a respeito do resto do mundo. 

Muitos países aderiram ao boicote e em grande parte deles os Comitês 

Olímpicos e os atletas foram proibidos de participar por seus governos, em atos 

que geraram revolta em toda a comunidade esportiva, por afirmar a força da 

política sobre o Movimento Olímpico. 
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O abalo na comunidade olímpica decorrente do boicote de 1980 foi 

substancial, não sendo raros os pronunciamentos de ocupantes de altos postos do 

Comitê Olímpico Internacional, inclusive do então presidente Lord Killanin, 

assumindo seus temores com relação ao futuro dos Jogos Olímpicos e mesmo do 

olimpismo. 

A tentativa de minimizar os efeitos do boicote e dar sobrevida ao 

Movimento Olímpico incluiu a discussão de diversas alternativas para se 

contornar a situação, como a participação individual dos atletas e até mesmo a 

concessão do direito de países desfilarem e competirem sob a bandeira do COI. 

A desvinculação do atleta em relação a seu país não foi efetivada, mas alguns 

países (Espanha, por exemplo) tiveram a bandeira do Comitê Olímpico 

Internacional hasteada durante a cerimônia de premiação, desfiles de abertura e 

encerramento dos Jogos. 

Os Jogos Olímpicos não morreram, mas certamente se transformaram. 

A edição seguinte, em Los Angeles/ EUA contou com um novo boicote, desta 

vez liderado pelos soviéticos. O repetido tom político desviou um pouco a 

atenção para o evento para si, que pela primeira vez era realizado totalmente com 

dinheiro privado e carregava inúmeros componentes da industria do 

entretenimento.  

O final da “fase de conflito” (RUBIO, 2006) fundia-se com a o início 

de uma nova fase, mas isso é um assunto para outros estudos. 
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