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RESUMO 

 

O Brasil, recentemente, foi sede de alguns Megaeventos Esportivos como os Jogos Pan-

Americanos e Parapan-Americanos (2007), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos 

Olímpicos (2016), o que incentivou o mundo acadêmico a pesquisar, analisar e criticar essas 

competições. Isso se deu pelo fato de que os legados desses espetáculos podem ser positivos 

ou negativos, contrariando a ideia de que eles trazem apenas benefícios ao país, pois em 

muitos casos, isso não se concretiza na prática. Nesse sentido, nos questionamos se os legados 

dessas competições esportivos no Brasil estão atrelados à fins meramente mercadológicos ou 

se as mesmas atendem as necessidades sociais da população? Assim, o objetivo deste trabalho 

consiste em analisar os legados dos Megaeventos Esportivos no Brasil. Para isso, realizou-se 

uma revisão da literatura na qual foram utilizados sites e artigos científicos indexados nas 

bases de dados: LILACS e SCIELO, do ano 2000 até 2017, tendo como descritores os termos: 

Megaeventos Esportivos, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Brasil e Estado. Foi verificado 

que o governo se tornou um elemento indispensável no que diz respeito aos fascinantes jogos 

esportivos no Brasil, pois além de contribuir com a maior parte do investimento, também 

criou dispositivos que visaram garantir a perfeita realização do evento. Ademais, foi 

constatado que a influência de grandes corporações privadas e de instituições esportivas 

juntamente com o governo criaram um ambiente propício para reprodução da acumulação e 

da expropriação. O Estado atuou de acordo com os ditames da lógica neoliberal, visto que os 

seus esforços foram em favor do mercado, enquanto sua real função de garantir bens e 

serviços sociais para sociedade foi esquecida. Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: não 

houve transparência nos gastos públicos, influência de elites econômicas nas decisões, 

ausência de um plano estratégico para administrar os efeitos pós-copa, impactos sociais 

negativos para comunidades locais, aumento das desigualdades sociais, obras superfaturadas e 

casos de corrupção. Apesar dos esforços da classe economicamente hegemônica, na criação 

de um discurso onde os Megaeventos Esportivos têm grande potencial de desenvolvimento 

social, econômico e político para o país sede. No nosso Brasil ficou evidente que estes 

eventos não trouxeram nenhum tipo de avanço social, pelo contrário pode-se perceber um 

aumento considerável nas desigualdades sociais.  

Palavras-chave: Megaeventos esportivos. Jogos Olímpicos. Copa do Mundo. Brasil. Estado.  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil recently hosted a number of Mega Sports Events such as the Pan American Games and 

Parapan American Games (2007), the Football World Cup (2014) and the Olympic Games 

(2016), which encouraged the academic world to search, analyze and criticize these 

competitions. This is due to the fact that the legacies of these shows can be positive or 

negative, contrary to the idea that they bring only benefits to the country, because in many 

cases, this is not practical. In this sense, we wonder if the legacies of these sports 

competitions in Brazil are linked to merely market purposes or if they meet the social needs of 

the population? Thus, the objective of this work is to analyze the legacies of Mega Sports 

Events in Brazil. For that, a review of the literature was carried out in which scientific sites 

and articles indexed in the databases LILACS and SCIELO were used from the year 2000 to 

2017, having as descriptors the terms: Megaeventos Esportivos, Olympic Games, World Cup, 

Brazil and the State. It was verified that the government has become an indispensable element 

with respect to the fascinating sports games in Brazil, because in addition to contributing with 

the greater part of the investment, also created devices that aimed to guarantee the perfect 

accomplishment of the event. In addition, it was found that the influence of large private 

corporations and sports institutions together with the government created an environment 

conducive to reproduction of accumulation and expropriation. The state acted in accordance 

with the dictates of neoliberal logic, since its efforts were in favor of the market, while its real 

function of securing social goods and services for society was forgotten. In fact, what 

happened was: there was no transparency in public spending, influence of economic elites in 

decisions, absence of a strategic plan to manage post-copa effects, negative social impacts on 

local communities, increase in social inequalities, corruption. In spite of the efforts of the 

economically hegemonic class, in the creation of a discourse where Mega Sports Events have 

great potential of social, economic and political development for the host country. In our 

Brazil it was evident that these events did not bring any type of social advance, on the 

contrary one can perceive a considerable increase in the social inequalities. 

 

Keywords: Sports Mega events. Olympic Games. World Cup. Brazil. State. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Após a realização da Copa do Mundo de 1950 e os Jogos Pan-Americanos de 1963, o 

Brasil passou um longo período afastado dos grandes espetáculos esportivos (CURI, 2013). 

Apenas a partir de 1990 que o interesse por essas competições voltou a ser palco de discussão 

no cenário brasileiro. Sendo assim, após algumas tentativas o nosso país finalmente recebeu o 

direito de realizar alguns dos maiores eventos esportivos, com maior destaque para a Copa do 

Mundo de Futebol 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 (TOLEDO; GRIX; BEGA, 2014).  

Com a realização dessas competições esportivas, o mundo acadêmico passou a se 

interessar, pesquisar, analisar e criticar os Megaeventos Esportivos dentro do cenário 

brasileiro (TAVARES, 2011). Com isso, é importante analisar esses espetáculos para que seus 

legados positivos e negativos sejam avaliados, pois a ideia de que eles só trazem benefícios ao 

país sede vem sendo questionada, visto que em muitos casos isso não se concretiza na prática 

(CURI, 2013). 

Deste modo, se faz necessário, inicialmente, definir o que são Megaeventos 

Esportivos, para um melhor entendimento do tema abordado. Esses espetáculos podem ser 

conceituados como competições internacionais de alto valor simbólico, de curta duração e de 

longo processo de preparação, que engloba milhares de pessoas, afetando diretamente vários 

setores da sociedade. É importante destacar que o termo megaevento, por si só, não é 

sinônimo de competições esportivas de alto prestígio como o senso comum adota, já que essa 

expressão pode estar ligada a outros setores não esportivos (TAVARES, 2011). Por exemplo, 

pode tratar-se de um megaevento comercial, basta que o mesmo atenda a alguns requisitos, 

dentre eles: grandiosidade em termos de público, extensão de cobertura televisiva, significado 

internacional e impacto econômico e social na sociedade. Logo, fica evidente a necessidade 

da adjetivação “esportivo” para uma melhor definição do assunto estudado (TAVARES, 

2011).  

A realização de um Megaevento Esportivo é algo bastante desejado e disputado entre 

os países, pois de acordo com alguns analistas/autores os seus legados proporcionam 

desenvolvimento econômico, social e político ao país sede (COAKLEY; SOUZA, 2015; 

TOLEDO; GRIX; BEGA, 2014). No entanto, segundo Costa (2013), os Megaeventos 

Esportivos podem gerar mais impactos negativos do que positivos, mesmo assim os países 
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estão dispostos a assumir esse risco e sediar tais espetáculos. Devido a essa contradição, se faz 

necessário realizar uma análise mais aprofundada para verificar a relevância desses eventos e 

se eles realmente atendem aos interesses da população local.  

Nesse sentido, questionamos se os legados dos Megaeventos esportivos no Brasil estão 

atrelados à manutenção do capital ou se os mesmos atendem as necessidades sociais da 

população? Assim sendo, o objetivo deste trabalho consiste em analisar os legados dos 

Megaeventos Esportivos no Brasil. 

Este trabalho se justifica pela importância de possibilitar reflexões acerca dos reais 

objetivos que sustentam os megaeventos dentro de uma sociedade de classe, bem como 

adquirir uma nova leitura da realidade, visando compreender as contradições trazidas pelos 

Megaeventos Esportivos. Ademais, grande parte do financiamento desses eventos é retirada 

dos fundos públicos o que reforça ainda mais a importância de debater se esses eventos 

atendem as necessidades da sociedade ou se estão a favor de uma pequena minoria 

privilegiada.  

Este estudo gerou um artigo científico que será apresentado como revisão da literatura, 

o qual será submetido para publicação como artigo de revisão da literatura na revista 

Motrivivência (anexo 1). Este periódico é classificado com Qualis-CAPES: Educação Física 

(Área 21) - B2.  

Sendo assim, o artigo está estruturado em três momentos. O primeiro momento 

apresenta de forma sintética os aspectos históricos dos Megaeventos Esportivos no Brasil. O 

segundo momento visa refletir sobre a relevância dos legados deixados pelos Megaeventos 

Esportivos no Brasil, visando identificar se os mesmos foram construídos em prol de 

interesses sociais ou se foram estabelecidos numa lógica de acumulação de capital. Já no 

último capítulo, apresentamos as considerações finais. 
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2 METODOLOGIA  

 

Enquanto direcionamento metodológico, o trabalho desenvolvido trata-se de uma 

Pesquisa Bibliográfica, de cunho qualitativo, a qual consiste em um conjunto ordenado de 

procedimentos que objetivam solucionar uma problemática (LIMA, 2007). Este tipo de 

pesquisa apresenta uma vantagem em relação às demais que, segundo Gil (2008), consiste em: 

“permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2008, p. 50). 

Além disso, é importante destacar que qualquer tipo de pesquisa tem na sua essência 

uma concepção de mundo e de homem, por isso se faz necessário evidenciar qual a 

perspectiva de compreensão da realidade que embasa a pesquisa (LIMA, 2007). Nesse 

sentido, o presente trabalho se fundamenta no Materialismo-Histórico-Dialético enquanto 

uma teoria do conhecimento construída a partir da necessidade de superação das contradições 

produzidas no modo de produção capitalista (PAES NETO 2010; SOUZA, 2005).  

O trabalho foi desenvolvido por meio das fases da pesquisa bibliográfica: Escolha do 

tema; Elaboração do plano de trabalho; Identificação; Localização; 

Compilação; Fichamento; Análise e Interpretação; Redação (MARCONI; 

LAKATOS, 2001). 

Para realização desta investigação, realizou-se uma revisão da literatura na qual foram 

utilizados sites e artigos científicos indexados nas bases de dados: LILACS e SCIELO, do ano 

2000 até 2017, tendo como descritores os termos: Megaeventos Esportivos, Jogos Olímpicos, 

Copa do Mundo, Brasil e Estado. Ademais, para escolha dos artigos utilizamos como critério 

de seleção: a adequação do título e a leitura do resumo de cada documento, sendo excluídos 

com isso os materiais que não se enquadraram ao tema proposto.  
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MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO BRASIL: responsabilidade social ou manutenção 

do capital? 

 

RESUMO 

O Brasil foi escolhido país-sede de vários Megaeventos Esportivos, tendo como exemplo os 

Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos (2007), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e 

os Jogos Olímpicos (2016). Assim, surgiu a importância de analisar criticamente essas 

competições, de modo a identificar os reais objetivos desses espetáculos dentro de uma 

sociedade de classe. Nesse sentido, o presente artigo pretende analisar a relevância dos 

Megaeventos Esportivos no Brasil, avaliando se essas competições foram realizadas em favor 

de um projeto de desenvolvimento social ou de manutenção do capital?  

Palavras-chave: Megaeventos esportivos; Jogos Olímpicos; Copa do mundo; Brasil; Estado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o sistema capitalista vem apresentando momentos de crise, nos quais 

tem havido redução da acumulação de capitais da classe dominante. Neste sentido, para 

superar esse cenário, novas formas de acumulação estão sendo já praticadas, como por 

exemplo, aumentar cada vez mais a exploração da classe trabalhadora, como saída para que a 

atual conjuntura neoliberal não só possa se manter estável, como venha a se fortalecer 

(PENNA, 2013). Sob essa perspectiva, o Estado que deveria garantir bens e serviços sociais 

(educação, saúde, segurança, lazer) para a sociedade, na verdade está passando por mudanças 

estruturais, as quais têm intensificado o atendimento aos interesses de grandes organizações e 

instâncias de regulação supranacional (AFONSO, 2001). 

O atual modo de produção capitalista estabelece uma lógica neoliberal, trazendo como 

consequência alterações nas funções do Estado. Desta forma, a influência do neoliberalismo 

faz com que o Estado se transforme em um “regulador do processo de mercado”, ou seja, 

proporcione as melhores circunstâncias para o desenvolvimento do interesse privado 

(AFONSO, 2001, p. 25). Dentro dessa lógica, o ambiente fica propício para realização dos 

Megaeventos Esportivos que aparecem enquanto uma alternativa de acumulação do capital. 

Com o Estado a favor do mercado, há uma espécie de garantia de lucros para poderosas 
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corporações privadas, no entanto, com auxílio do poder midiático, a população de forma geral 

fica impossibilitada de compreender que esses eventos, na verdade, não atendem os interesses 

do bem comum, mas são utilizados como instrumento de reprodução e intensificação da 

lógica burguesa (PENNA, 2013).  

No âmbito desses Megaeventos Esportivos, vale destacar que, nos dias atuais, os 

chamados países emergentes são os preferidos para sediar os grandiosos jogos. De acordo 

com Soares (2013), isso acontece porque esses países apresentam muitas fragilidades nas suas 

estruturas físicas e oferecem um potencial de desenvolvimento na economia por meio do 

comercio e do consumo. Assim, para que esses eventos ocorram é necessário um investimento 

em obras bem maior do que nos países desenvolvidos, visto que praticamente toda estrutura 

do evento ainda não foi construída. Daí, com uma gama de projetos a serem realizados e ainda 

com uma fragilidade institucional que possibilita a quebra de vários ordenamentos jurídicos, a 

burguesia por meio da escolha dos países ditos em desenvolvimento consegue mais formas de 

reforçar a expropriação/acumulação (SOARES, 2013).    

 Por isso, Costa (2013) aponta estudos que indicam que os Megaeventos Esportivos 

podem gerar mais impactos negativos do que positivos para a sociedade, no entanto os países 

ainda continuam dispostos a assumir esse risco e sediar tal espetáculo. Com efeito, esse 

cenário não passa de “uma ação pensada e muito bem montada de assalto aos cofres públicos 

para atender, de forma imediata, aos interesses do capital privado” (SOARES, BEHMOIRAS, 

SAMPAIO, 2013, p. 133). Sob esse prisma o Brasil foi escolhido país-sede de vários 

Megaeventos Esportivos tendo como exemplo os Jogos Pan-Americanos e Parapan-

Americanos (2007), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). Nesse 

sentido, o presente artigo pretende analisar a relevância dos Megaeventos Esportivos no 

Brasil, avaliando se essas competições foram realizadas em favor de um projeto de 

desenvolvimento social ou de manutenção do capital? 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS NO BRASIL 

  

Com a realização da Copa do Mundo de 1950 e os Jogos Pan-Americanos de 1963 em 

São Paulo, o Brasil passou um bom período afastado dos Megaeventos Esportivos (CURI, 

2013), o que parece que os eventos do século passado interferiram na ausência de realização 
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de outros. A pretensão de sedia-los só voltou no início da década de 1990, com a iniciativa do 

prefeito do Rio de Janeiro, Cesar Maia, que definiu um planejamento estratégico visando os 

Jogos Olímpicos. Com efeito, o Rio de Janeiro recebeu esforços no intuito de ganhar um 

status internacional, além do fato de se projetar com base na reforma urbanística que 

aconteceu nos Jogos Olímpicos de Barcelona (TOLEDO, GRIX, BEGA, 2014).  

O primeiro envolvimento do governo brasileiro para tornar a cidade do Rio de Janeiro 

sede de um Megaevento Esportivo foi oficializado com a candidatura à XXVIII edição dos 

Jogos Olímpicos em 2004.  Embora esse interesse não tenha obtido êxito, visto que o direito 

de recepcionar esses jogos foi perdido para Atenas na Grécia, o Brasil continuou envolvido 

com eventos deste tipo, e de outros, como estratégia para se mostrar capaz de realizar grandes 

competições (TOLEDO, GRIX, BEGA, 2014).   

A este propósito, um caso que merece destaque foi a realização dos Jogos Pan-

Americanos no Rio de Janeiro, em 2007, que foi utilizado para antecipar as exigências do 

Comitê Olímpico Internacional (COI) para que no próximo processo seletivo dos Jogos 

Olímpicos, que aconteceria em 2012, o país estivesse mais preparado. Porém, a segunda 

tentativa de sediar as Olímpiadas não foi conquistada (TOLEDO, GRIX, BEGA, 2014). 

Em 30 de Outubro de 2007 o Brasil foi escolhido como país sede da Copa do Mundo 

de Futebol (2014). Com isso, iniciou-se o processo de preparação para o maior evento de 

futebol do planeta. Embora a maioria dos brasileiros tenha como característica uma paixão 

pelo futebol, isso não se refletiu positivamente nos estádios brasileiros, visto que nenhum 

deles estava apto a celebrar as partidas de acordo com o padrão FIFA (PRONI, FAUSTINO, 

SILVA, 2014). 

No entanto, deixando de lado as deficiências dos estádios, previa-se um legado 

positivo para país. A esperança de desenvolvimento econômico, a concretização de obras 

urbanas e de instalações esportivas, bem como a promoção de empregos era alguns dos 

impactos esperados com a realização da Copa de 2014 (SOARES, 2013).  

Assim, com argumentos de experiência adquirida vinda das competições 

internacionais anteriores, além de uma forte contribuição dos órgãos federativos, bem como o 

fato do continente nunca ter tido a oportunidade de sediar as Olimpíadas, o Rio de Janeiro, em 

2009, conseguiu de fato o título de cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. É importante 

destacar que se não fosse a participação efetiva das três esferas federativas (Federal, Estadual 

e Municipal) esse título não seria conquistado, pois muitas das exigências do COI não seriam 
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atendidas, com destaque para o governo federal que ficou responsável por qualquer déficit 

econômico do comitê organizador (BIANCO, 2010; TOLEDO, GRIX, BEGA, 2014).  

A aprovação do projeto Rio 2016 trouxe como expectativa um legado que basicamente 

pode ser organizado em cinco áreas: 1) Transformação da cidade (melhorias nos transportes 

públicos e na segurança pública, projetos de caráter ambientalista e de renovação urbana); 2) 

Inserção social (construção de moradias em decorrência das quatro vilas olímpicas); 3) 

Treinamento e emprego (preparação dos voluntários e geração de empregos permanentes e 

temporários); 4) Juventude e Educação (programas de acesso ao esporte e projetos de 

infraestrutura física em escolas públicas, além de incentivo aos jogos escolares e 

universitários, bem como a promoção de valores olímpicos); 5) Esportes (bolsas para atletas, 

preparação de equipes olímpicas e paraolímpicas, e instalações esportivas) (BIANCO, 2010). 

Por fim, ficou evidente como o Brasil disputou com muita garra e empenho os títulos 

de país-sede desses eventos, tendo como justificativa pelos poderes governamentais a 

expectativa de conquista de legados que proporcionariam um estado de bem-estar à sociedade. 

Adiante, será apresentada uma análise crítica dos grandes eventos esportivos realizados no 

Brasil, para verificar se de fato os objetivos previstos foram alcançados ou se ficaram restritos 

aos interesses de uma pequena elite econômica.  

  

RELEVÂNCIA DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS: quem sai ganhando afinal? 

 

É bastante controverso os países depositarem uma grande esperança nesses eventos, 

mesmo que vários autores apontem inúmeras contradições acerca da temática. Desta forma, 

constata-se a necessidade de construir um discurso “democrático” para justificar a 

importância dos mesmos para sociedade. Porém, esse discurso pretende, apenas, persuadir a 

população com promessas benéficas, quando na verdade a sociedade acaba não tendo pleno 

acesso aos ditos “legados esportivos” conquistados (SOARES, BEHMOIRAS, SAMPAIO, 

2013, p. 137). De acordo com Gamboa (2009), consiste em tornar fatos generalizantes em 

verdade por meio do discurso. Na verdade, trata-se de um sistema ideológico hegemônico de 

códigos e signos impostos a partir da perspectiva do giro-linguístico, do discurso irrealista. 

Nesse viés, uma Copa do Mundo, por exemplo, é vendida a partir de um único ponto de vista: 

o da classe dominante que encobre a realidade concreta e contraditória.  
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Em referência a situação anterior, o slogan da Copa do Mundo de Futebol (2014), no 

Brasil, “Juntos num só ritmo” demonstra como o discurso não representa o que é vivido na 

realidade. Esse slogan evidencia uma ideia de unanimidade a favor da referida competição, 

porém muitas pessoas foram contrárias, por causa das consequências negativas resultantes do 

evento. Ao buscar fundamento em Frizzo (2015), percebe-se que a realidade citada mostra 

claramente que o discurso não leva em consideração os vários determinantes de um fato 

social. Ainda se baseando no pensamento do autor, chega-se ao entendimento que esse 

discurso é necessário para burguesia que tem como objetivo esconder as contradições 

impostas, se utilizando de pensamentos idealistas e não totalizantes.  

Contradições entre o discurso e os resultados alcançados posteriormente são 

denunciadas por Coakley e Souza (2015), onde nas edições dos Jogos Olímpicos de 1976 e 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 1998, além da Copa do Mundo de Futebol em 2002, 

as corporações e elites políticas prometeram um legado utópico que foi revertido em uma 

herança pouco relevante para a sociedade.  

Por isso, é importante destacar que a concepção de legado não pode se resumir apenas 

a uma visão romântica, visto que essa concepção não coincide com a realidade. De acordo 

com Proni, Faustino e Silva (2014) podem ocorrer diferentes tipos de impactos 

(...) Classificados segundo diferentes critérios: positivos ou negativos, passageiros 

ou duradouros, tangíveis ou intangíveis, locais ou nacionais. Também é importante 

diferenciar os impactos de acordo com o campo de interesse: econômico, político, 

social, ambiental e esportivo (PRONI, FAUSTINO, SILVA, 2014, p. 17). 

Assim, um forte questionamento diz respeito aos altos gastos aplicado pelo poder 

público em projetos faraônicos. A crítica se intensifica principalmente em países em 

desenvolvimento, os quais enfrentam diversos problemas sociais. Revela-se, assim, a 

inquietação: por que direcionar esforços para um evento privado que poucos terão acesso, ao 

invés de investir em áreas básicas como saúde e educação (fundamentais para uma nação)? 

(DAMO, OLIVEN, 2013). Nesta mesma linha de argumentação, os mesmos autores destacam 

que os investimentos públicos devem visar o bem da população como um todo, mas como 

essas competições atendem predominantemente aos interesses privados, o poder público não 

deveria estar contribuindo para realização de tais eventos.  

No tocante, vale lembrar que os jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos (2007) 

no Brasil foram utilizados como estratégia do governo visando, posteriormente, alcançar a 
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vitória em grandes eventos esportivos. No entanto, como reflexo disso, o orçamento que 

inicialmente estava na margem de R$ 410 milhões, atingiu R$ 3,7 bilhões ao desviar o olhar 

da proposta original e direcioná-la para atender as demandas do COI (COAKLEY, SOUZA, 

2015). Percebe-se, com isso, a confirmação do pensamento de Afonso (2001), no qual o 

Estado promove esforços em favor do capital, pouco se importando com o bem comum, pois, 

neste caso, pode-se dizer que a estratégia não foi preparar o Brasil para futuras competições, 

mas sim, deixa-lo vulnerável para próxima onda de exploração.  

Além do uso indevido do dinheiro público em prol da iniciativa privada, o abandono 

das estruturas montadas foi constatado como destaca Coakley e Souza (2015),  

O parque aquático Maria Lenk, por exemplo, ficou subutilizado servindo como sede 

para apenas algumas raras competições. Hoje está passando por uma reforma 

milionária para ser adaptado para as disputas de polo aquático durante os Jogos Rio 

2016. O velódromo da Barra, considerado um dos melhores do mundo, também foi 

desmontado para a construção de outro que atendesse as exigências do COI para os 

Jogos Rio 2016. O estádio João Havelange, conhecido como “Engenhão”, foi cedido 

para um clube de futebol privado, o Botafogo, e toda a estrutura desenvolvida no 

estádio para o atletismo está desperdiçada. O Complexo Esportivo do Maracanã, 

reformado para os Jogos Rio 2007, passou por reformas para a Copa do Mundo de 

Futebol em 2014 e precisará passar por novas reformas para os jogos Rio 2016 

(COAKLEY, SOUZA, 2015, p. 680). 

Ademais, exemplifica-se outro caso dos Jogos Pan-Americanos (2007), onde por meio 

de incentivos econômicos do governo municipal o estádio do Remo da Lagoa foi erguido, no 

entanto, ao passar os jogos, a prefeitura se retirou da administração do projeto. Com isso, o 

projeto foi alterado transformando o estádio em um grande comércio (Shopping Center), 

agora, com toda gerencia feita pela iniciativa privada, o que resultou em perda por parte do 

poder público que ficou sem arrecadar os lucros (CURI, 2013). De tal modo, Penna (2013, p. 

219) destaca que as arenas do Pan (2007) “transformaram-se em estruturas obsoletas, sem 

qualquer função pública e social significativa”. 

Fica evidente que o desproporcional aumento nos gastos dos jogos não implicou em 

legados positivos para a população, não obstante atendeu à interesses estritamente 

mercadológicos. Segundo Mathias e Mascarenhas (2015), essas competições não promovem 

benefícios para todos, existindo assim a presença de vencedores e perdedores. Por isso, esses 

autores afirmam que “um legado positivo para as classes pobres, significa um legado negativo 
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para as camadas mais ricas, sendo o inverso também verdadeiro” (MATHIAS, 

MASCARENHAS, 2015, p. 238). No caso dos jogos Pan-americanos, a camada mais rica da 

sociedade foi a que se privilegiou. 

No tocante à Copa do Mundo, cabe ressaltar que embora tenha sido muito difundido 

que a maior parte do financiamento desse espetáculo seja advinda de entes privados, não foi o 

caso de 2014. Segundo o TCU, para realização do maior evento futebolístico do mundo, 

estipulou-se um total de R$ 23 bilhões, dos quais 98,56% foram bancados pelo poder público 

(PENNA, 2013). Com efeito, constata-se que apesar de ser um evento privado, o que 

impulsiona a concretização desses Megaeventos esportivos são os cofres públicos, enquanto 

os problemas sociais da sociedade continuam em situação desconfortáveis. 

Isto deve-se por que na atualidade, a partir da lógica neoliberal, o Estado faz com que 

o interesse coletivo seja esquecido e os recursos públicos sejam direcionados ao interesse 

privado, de modo que a distância entre a classe dominante e a trabalhadora só se intensifique 

(SOARES, BEHMOIRAS, SAMPAIO, 2013). Sem perder de vista o tema em questão, os 

mesmos autores destacam que: “no estágio atual do capitalismo avançado, é o poder 

econômico da burguesia que, lado a lado com o Estado, determina papéis e ações das políticas 

públicas” (SOARES, BEHMOIRAS, SAMPAIO, 2013, p. 133). 

Outra característica desses eventos são os famosos “elefantes brancos”, obras 

caríssimas e de alto custo de manutenção que apesar do alto investimento, muitas vezes, se 

tornam projetos ineficazes para a cidade, sem relevância social, mas, por outro lado, rentáveis 

para empresas, políticos, construtoras, etc. (COSTA, 2013). Em seu trabalho, Costa (2013) 

apresenta algumas situações que comprovam tal realidade: 

em Sidney, o custo anual de gestão do estádio olímpico com capacidade para 90 mil 

espectadores supera os $30 milhões; muitas das áreas usadas nos Jogos de Atenas, 

de 2004, são raramente usadas e bem poucas tem uso coletivo, além de ocuparem 

terrenos valorizados e próximos ao centro urbano; os Jogos de Pequim deixaram 

para a posteridade muitas construções caras, incluindo o legendário parque aquático 

Water Cube, o qual é pouquíssimo utilizado (COSTA, 2013, p. 164).  

Nesse sentido, um questionamento que merece destaque consiste se estes altos valores 

gastos serão proporcionais aos benefícios alcançados. Na prática, o estádio de Brasília 

demostra que não. Com o maior orçamento da Copa, o Mané Garrincha se transformou numa 

obra que merece elogios, porém o local onde foi construído não foi a melhor escolha. Passado 
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os jogos da copa, o estádio atende apenas um campeonato de terceira divisão com uma média 

de público de 800 a 4000 espectadores (DAMO, OLIVEN, 2013). Logo, fica evidente a falta 

de planejamento dos organizadores do evento no que diz respeito aos efeitos pós-copa.  

Além disso, um agravante dessa situação reside no fato de que o referido evento tem 

natureza privada, no entanto quase todo o investimento dos estádios adveio dos cofres 

públicos. Abaixo, apresenta-se uma sistematização de como foram aplicados esses 

investimentos:  

Deste total, R$ 3,9 bilhões (49%) são financiados por meio de empréstimos obtidos 

junto ao BNDES. Apenas 3 (Curitiba, Porto Alegre e São Paulo) são de propriedade 

privada e representam 18% dos custos totais em estádios. Dos 9 estádios sob a 

responsabilidade do governo estadual, 5 (Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Recife e 

Salvador) estão sendo construídos por meio de PPPs – parcerias público privadas – e 

4 (Brasília, Cuiabá, Manaus e Rio de Janeiro) construídos por meio de tradicionais 

contratos de empreitada, no qual o Estado contrata uma ou mais empresas para 

executar as obras (PRONI, FAUSTINO, SILVA, 2014, p. 63-64). 

Além do fato que o maior financiamento seja feito por parte do poder público, Curi 

(2013) chama a atenção para os projetos construídos através das PPPs. Segundo o autor, 

embora as obras recebam incentivo tanto do poder público como dos entes privados, os 

proventos conquistados ficam em boa parte para o interesse privado. A título de exemplo 

temos o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Com um custo de 800 milhões de reais 

advindos dos cofres públicos o governo assinou um contrato no qual repassou a gestão do 

local para uma empresa privada. Com isso, o prejuízo ficou claro, visto que essa concessão 

permitiu apenas a recuperação de aproximadamente 25% do total investido. (DAMO, 

OLIVEN, 2013, p. 53). 

Ademais, ao analisar as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo 2014 (Rio de Janeiro, 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, 

Natal, Recife e Salvador) constatou-se que a escolha delas foi estrategicamente pensada, de 

modo que os locais escolhidos foram os que podiam oferecer as melhores condições para os 

jogos (SOARES, 2013). No entanto, essa decisão demonstrou uma falta de preocupação com 

a destinação de legados a regiões economicamente menos favorecidas. Pois, a preferência 

pelas principais metrópoles brasileiras não minimizou as diferenças sociais do território, mas, 

talvez, as ampliou. A escolha de Curitiba exemplifica bem o caso em questão. A Av. das 

Torres, uma das principais vias de Curitiba, recebeu verbas para sua melhoria, não obstante 
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outras vias que realmente precisavam de reformas ficaram esquecidas com situações 

lamentáveis de saneamento básico e com problemas de tráfego (COAKLEY, SOUZA, 2015). 

Com relação à infraestrutura esportiva de cada cidade-sede, as 12 capitais selecionadas 

para sediar os jogos tiveram que construir novas arenas ou reformar as existentes. Com isso, 

cinco capitais promoveram reformas em seus estádios (Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, 

Porto Alegre e Rio de Janeiro), três reconstruíram seus estádios (Brasília, Manaus e Salvador) 

e as demais (Cuiabá, Natal, Recife e São Paulo) construíram novos estádios (PRONI, 

FAUSTINO, SILVA, 2014). Diante desse cenário, houve superfaturamento nas obras 

chegando a um total gasto na casa dos R$ 8 bilhões (PRONI, FAUSTINO, SILVA, 2014), 

bem mais do que os R$ 5,3 bilhões previstos inicialmente (SOARES, BEHMOIRAS, 

SAMPAIO, 2013).  

No que se refere à mobilidade urbana na Copa do Mundo de 2014, havia muitas 

expectativas de legados para as capitais, já que existiam 51 projetos dentro do planejamento 

inicial, estimando-se um investimento pesado de R$ 12 bilhões (PRONI, FAUSTINO, 

SILVA, 2014). Vale ressaltar que desse total, 44 projetos tiveram incentivo econômico da 

Caixa Econômica Federal, no entanto, apenas dois foram compensados pela iniciativa privada 

(SOARES, BEHMOIRAS, SAMPAIO, 2013). Todavia, o tempo para terminar os projetos foi 

se esgotando e muitas obras não ficaram prontas no prazo estimado, o que acarretou a retirada 

de 10 projetos de grande impacto. Com isso, houve uma redução de R$ 4 bilhões nos 

investimentos, o que prejudicou algumas capitais, em especial a cidade de Manaus que teve 

todos os projetos retirados (PRONI, FAUSTINO, SILVA, 2014).  

Outro aspecto que pode ser levantado acerca dos Megaeventos esportivos são as 

consequências das construções de obras e estádios. É importante destacar que uma 

competição internacional requer projetos de infraestrutura, de instalações e de renovação 

urbana, dos quais se esperam uma restruturação territorial (TOLEDO, GRIX, BEGA, 2014). 

No entanto, como esses projetos estão interligados a diversos interesses, os menos favorecidos 

economicamente passam a não ser contemplados por esses planos, pelo contrário, existe um 

movimento de “elitização” e de expulsão da comunidade local para regiões periféricas 

(SOARES, 2013, p. 197). 

Nesse sentido, muitas famílias são removidas (expulsas) de suas localidades, 

recebendo indenizações injustas, para dar espaço às obras dos Megaeventos Esportivos, 
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desconsiderando assim toda importância simbólica desses lares para a vida de seus habitantes.  

Ou ainda, quando não possuem um alto valor aquisitivo, acabam não se enquadrando mais 

naquele ambiente, devido ao alto custo de vida (SOARES, 2013). Esse cenário segundo Costa 

(2013) recebe o nome de gentrificação, processo pelo qual revela que além do fato de 

impossibilitar a moradia de pessoas humildes na localidade, obriga esses habitantes a viverem 

em locais mais desfavorecidos (COSTA, 2013). 

Desta forma, a “retirada” do direito a moradia do cidadão esteve presente nos 

Megaeventos Esportivos recentes. Estima-se que 170 mil pessoas foram removidas de suas 

casas em favor do perfeito funcionamento das obras da Copa do Mundo, por outro lado essa 

estatística pode chegar a 250 mil de acordo com outros autores (CARVALHO, RODRIGUES, 

2013). Além desses acontecimentos, os Jogos Olímpicos também exibiram casos semelhantes. 

Mathias e Mascarenhas (2015) apresentam alguns exemplos como as construções das BRT 

que promoveram o deslocamento de 3507 famílias para outras áreas da cidade. Ademais, o 

projeto de regeneração urbana “bairro morar carioca” e a Vila autódromo pelos os quais se 

estima, respectivamente, a expulsão de 832 residências e 537 famílias. Ainda segundo esses 

autores, as indenizações nesses casos são abaixo do valor de mercado, algumas remoções 

ocorrem pelo fato da localidade ser considerada uma área de risco, no entanto boa parte delas 

se dá por causa de interesses especulativos. Diante do exposto, conclui-se que quando o 

assunto envolve interesses econômicos o Estado brasileiro tem sido cúmplice. 

Outro ponto que vale a pena ressaltar acerca dos Megaeventos Esportivos consiste na 

forma como as instituições organizadoras (Comitê Olímpico Internacional (COI) e a 

Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA)) ditam os parâmetros que devem ser 

realizados os jogos. Essas instituições exigem um padrão mínimo de qualidade para que os 

Megaeventos Esportivos possam ser concretizados. Porém, isso acaba fazendo com que o 

governo deixe de lado as reais necessidades da localidade e procure, apenas, apresentar uma 

boa imagem para mostrar que está pronto para o comércio, deixando de lado as metas de 

inclusão social e participação popular (COAKLEY, SOUZA, 2015).  

No que diz respeito à influência dessas instituições na realização dos Megaeventos 

Esportivos, Soares (2013) aponta que de fato esses eventos não estão preocupados com o bem 

social, pois não só as grandes corporações como a FIFA, COI e FIA, mas também potências 

econômicas interferem no planejamento desses jogos transformando-os apenas em 

oportunidades para lucro próprio. Embora o poder público contribua significativamente para a 



23 
 

realização dos glamorosos jogos, “muitas das responsabilidades do poder público são 

moldadas, levando prioritariamente em consideração as demandas dos patrocinadores, 

apoiadores e demais parceiros privados” (BIANCO, 2010, p. 119). 

É de extrema relevância também destacar que, com a colaboração da mão forte do 

Estado, poderosas corporações ditam as normas sociais dos eventos e para isso criam os 

chamados “estados de exceção” ou “cidades de exceção”. Autores como Carvalho e 

Rodrigues (2013) e Costa (2013) afirmam que essas expressões dizem respeito ao desvio das 

regras e dos padrões já estabelecidos no ordenamento jurídico, para que os jogos não sejam 

prejudicados em nenhum sentido. Deste modo, são criadas leis, decretos, resoluções e 

portarias no intuito de conceder vantagens fiscais e tributárias ao interesse privado, além de ir 

de encontro a direitos fundamentais do cidadão.   

No caso do Brasil, por exemplo, criou-se a Lei Nº 12.462 que efetivou o Regime 

Diferenciado de Contratações (RCD), a qual contrariou um dispositivo clássico (Lei geral de 

Licitações) que evita tratamentos diferenciados e pretende utilizar os recursos públicos com a 

maior eficiência. Com a criação do RCD surgiu uma “brecha” na legislação que pode facilitar 

a presença de projetos superfaturados (SOARES, BEHMOIRAS, SAMPAIO, 2013). Além 

disso, esse dispositivo talvez tenha facilitado à ocorrência de fatos de corrupção, visto que 

dificultou a transparência do processo.  

Segundo o Jornal Estadão, três anos depois da realização da Copa 2014, por meio da 

investigação da Polícia Federal (Operação Lava-Jato) foram encontrados indícios de que nove 

estádios estão atrelados a um sistema de corrupção. Nesse caso, as construções e reformas dos 

campos de futebol criaram um ambiente onde R$ 120,9 milhões foram desviados do seu 

objetivo inicial para o bolso de autoridades e políticos que se aproveitaram da situação. 

De tal modo, o caráter de exceção também se manifestou com a criação da Lei Geral 

da Copa. Esse dispositivo não se limitou a Copa do Mundo de 2014, mas também produziu 

efeitos nos Jogos Olímpicos como a isenção fiscal e tributária para entes privados, além de 

primar pela “imagem” do país em nome do espetáculo esportivo (CARVALHO, 

RODRIGUES, 2013). Alguns impactos desse dispositivo foram a “limpeza” do local com as 

famosas remoções de famílias e outras obras que foram realizadas no intuito de esconder os 

problemas sociais de seus espectadores.  
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Com relação à intenção do governo em camuflar os problemas sociais da cidade, uma 

matéria no jornal Estadão apresenta uma manifestação contra um muro que foi instalado em 

algumas avenidas do Rio, que isolou as favelas do caminho que atletas realizariam para jogar. 

Segundo os moradores, a “tentativa” de esconder as adversidades do país não é a solução.  

Fica evidente que os objetivos do governo é apresentar uma visão favorável com pretensão de 

atrair capital. “Desta forma, as tortuosidades sociais das cidades acabam sendo ocultadas do 

público externo, na tentativa de criar uma imagem urbana menos degenerada possível” 

(CARVALHO, RODRIGUES, 2013). 

Em complemento aos exemplos de exceção, o Rio ainda apresentou uma preocupação 

com que tipo de público estaria em volta dos estádios durante a competição. Para evitar que 

pessoas de baixo poder aquisitivo estivessem nesses ambientes, a prefeitura aprovou uma lei 

que proibia a presença de camelôs aos arredores dos locais de competição, bem como 

próximos dos hotéis nos quais os atletas estariam hospedados. Logo, esses comerciantes 

ficaram impossibilitados de trabalhar a uma distância de 2 km desses espaços (MATHIAS, 

MASCARENHAS, 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Megaeventos Esportivos no Brasil tiveram na sua essência a lógica neoliberal. O 

Estado em parceria com os grupos empresariais criaram um cenário propício para reprodução 

da expropriação e acumulação. A ocultação da utilização e desvios dos recursos públicos, fez 

com que o Estado atuasse como instrumento importante, após a garantia do seu quinhão, para 

o direcionamento dos recursos sociais para as elites econômicas responsáveis pelos eventos, 

visto que os grandes beneficiários dessas competições foram empresas, empreiteiras, 

organizações federativas, políticos, ou seja, a classe dominante.  

Não obstante, podemos pontuar as seguintes questões: não houve transparência nos 

gastos públicos, influência de elites econômicas nas decisões, ausência de um plano 

estratégico para administrar os efeitos pós-copa, impactos sociais negativos para comunidades 

locais, aumento das desigualdades sociais, obras superfaturadas e casos de corrupção. Assim, 

pode-se verificar que os grandes eventos esportivos não atenderam aos interesses da 

população em geral, mas sim a organizações econômicas que se beneficiaram da realização 

desses jogos e que atuaram apenas em favor da acumulação do capital. 
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O que parece estar em jogo não é a construção de relevantes legados sociais para a 

população, mas sim a melhor forma para que empresas, construtoras, entes federativos e 

federações esportivas possam tirar o máximo de proveito dos jogos. E para isso, o Estado tem 

sua parcela de contribuição deixando de exercer sua real função que é dar suporte para 

população no sentido de obter uma vida digna, para atender aos interesses do capital 

(AFONSO, 2001). 

Este trabalho espera ter contribuído para análise e reflexão acerca da problemática dos 

Megaeventos Esportivos no Brasil.  
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SPORTS MEGA EVENTS IN BRAZIL: social responsibility or capital maintenance? 

 

SUMMARY 

Brazil was chosen as the host country for several Mega-Sports events, including the Pan 

American Games and Parapan American Games (2007), the Football World Cup (2014) and 

the Olympic Games (2016). Thus, the importance of critically analyzing these competitions 

arose in order to identify the real objectives of these shows within a class society. In this 

sense, the present article intends to analyze the relevance of the Mega Sports Events in Brazil, 

evaluating if these competitions were made in favor of a project of social development or 

maintenance of capital? 

Key-words: Sports mega events; Olympic Games; World Cup; Brazil; State. 

 

MEGAEVENTOS DEPORTIVOS EN BRASIL: responsabilidad social o 

mantenimiento del capital? 
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RESUMEN 

Brasil fue elegido país sede de varios Megaeventos Deportivos, teniendo como ejemplo los 

Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (2007), la Copa del Mundo de Fútbol (2014) y 

los Juegos Olímpicos (2016). Así, surgió la importancia de analizar críticamente esas 

competiciones, para identificar los reales objetivos de esos espectáculos dentro de una 

sociedad de clase. En este sentido, el presente artículo pretende analizar la relevancia de los 

Megaeventos Deportivos en Brasil, evaluando si esas competiciones se realizaron a favor de 

un proyecto de desarrollo social o de mantenimiento del capital? 

Palabras-clave: Megaeventos deportivos; Juegos Olímpicos; Copa del Mundo; Brasil; 

Estado.   
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4 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os frutos dos Megaeventos Esportivos no Brasil, percebeu-se que não 

diferentemente das experiências de outros países, os legados esportivos conquistados não 

foram concretizados em prol das necessidades da população, já que poderosas corporações e 

instituições esportivas ditaram “as regras do jogo” visando o próprio benefício.   

Verifica-se que a contradição na qual os países buscam o direito de sediar essas 

competições mesmo que o resultado não seja positivo para a sociedade como um todo, deve-

se ao fato de que o Estado está alterando suas funções sociais. Dessa forma, com a influência 

da lógica neoliberal, o governo brasileiro reforçou a lógica burguesa quando atuou enquanto 

uma seguradora dos benefícios do interesse privado. 

Nesse sentido, constatou-se que o “coração” desses eventos no Brasil foi o intenso 

financiamento público, o que não possibilitou, contudo, uma herança positiva, mas ao 

contrário, vários impactos negativos. Nesse viés, percebe-se que os legados deixados não 

promoveram bem-estar para todos, nem diminuíram os problemas enfrentados pela sociedade 

como a desigualdade social. 

A partir deste trabalho foi possibilitada uma nova visão acerca dos Megaeventos 

Esportivos que vai de encontro ao ingênuo pensamento que considera que os jogos, de fato, 

promovem desenvolvimento para o país sede, já que as contradições existentes foram 

colocadas em pauta mostrando que os recursos públicos foram utilizados incoerentemente 

para beneficiar uma pequena parcela de empresários e políticos e que houve diversos legados 

negativos.  

Apesar dos esforços da classe economicamente hegemônica, na criação de um 

discurso onde os Megaeventos Esportivos têm grande potencial de desenvolvimento social, 

econômico e político para o país sede. No nosso Brasil ficou evidente que estes eventos não 

trouxeram nenhum tipo de avanço social, pelo contrário pode-se perceber um aumento 

considerável nas desigualdades sociais.  

Sendo assim, é preciso romper com essa visão romântica dos Megaeventos Esportivos, 

pois seria muita ingenuidade acreditar que a pequena parcela que tem o poder decisório acerca 

desses eventos irá direcionar esforços visando benefícios da população como um todo. Por 

isso, se faz necessário que a sociedade em geral se engajem na luta contra o atual modelo 
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econômico, no intuito de evitar que esses eventos sejam colocados em prática, visto que os 

impactos positivos dessas competições são direcionados unicamente na lógica da acumulação 

do capital. 
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ANEXO 1  

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO 

 

Diretrizes para Autores 

a) A revista Motrivivência é editada pelo LaboMídia – Laboratório e Observatório da Mídia 

Esportiva do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

responsável institucional pela revista, com apoio do Núcleo de Estudos Pedagógicos da 

Educação Física (NEPEF/CDS/UFSC) e do Portal de Periódicos UFSC - Biblioteca 

Universitária (BU/UFSC). 

b) A Motrivivência é um veículo de difusão da produção acadêmica da área de Educação 

Física, Esporte e Lazer. Aceita publicar trabalhos científicos que tematizem a cultura corporal 

de movimento nas suas interfaces com as ciências humanas e sociais, desde abordagens 

socioculturais, filosóficas e pedagógicas. 

c) A partir de 2015, Motrivivência assume periodicidade quadrimestral e as submissões 

podem ser realizadas a qualquer momento, em sistema de demanda contínua, exceto para a 

Seção Temática, de caráter eventual e que tem chamadas próprias da editoria, divulgadas na 

página da revista e nas redes sociais. 

d) Os manuscritos enviados para a revista Motrivivência, em qualquer seção, devem ser 

inéditos e não podem estar sendo avaliados por outro periódico simultaneamente. As 

contribuições devem estar alinhadas com o foco e escopo editorial da revista Motrivivência, 

em português ou espanhol, e serão aceitas nas seguintes seções: 

 Artigos Originais - restrita à publicação de artigos inéditos, decorrentes de pesquisas 

teóricas ou empíricas. Deve conter, preferencialmente, as seguintes seções ou 

variações destas, de acordo com o objeto e o tipo de abordagem do 

mesmo: introdução; material e métodos; resultados e discussão; conclusões; 

referências. 

 Porta Aberta - acolhe textos de variados formatos, como artigos de revisão, ensaios, 

resenhas de livros, dissertações ou teses, transcrição comentada de entrevistas, 
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resumos expandidos de teses/dissertações, relatos de experiências acadêmicas pessoais 

ou institucionais, etc.; 

 Seção Temática - no formato de dossiê sobre tema escolhido e divulgado pela 

comissão editorial, publica textos de submissão espontânea ou de demanda induzida a 

partir de chamada da editoria. Respeitada a temática indicada na seção, o formato dos 

textos pode ser: artigo original, artigo de revisão ou ensaio. 

  

Na preparação do manuscrito a ser submetido devem ser observados os seguintes 

aspectos: 

1. Os textos devem ser submetidos apenas depois de passar por revisão técnica de Português 

(ou Espanhol, se estiver sendo submetido nessa língua) quanto à sintaxe, concordância e 

semântica. Os textos que não atenderem a estes critérios serão devolvidos aos respectivos 

autores após a primeira análise de normalização. 

2. Formato: os artigos devem ser submetidos em formato.doc (MS-Word); o arquivo não deve 

conter comentários. 

3. Número de páginas: conter até 15 páginas em espaço simples; 

4. Fonte: deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12; 

5. Formatação da página: todas as margens de 2,5 cm, em modelo A4. 

6. Título: em português (ou em espanhol, se o texto estiver sendo submetido nessa língua), 

idêntico ao registrado nos metadados, somente com a primeira letra da palavra inicial em 

maiúscula (e a inicial de palavras que sejam nome próprio) - os demais, em caixa baixa (letras 

minúsculas) -, centralizado e em negrito; caso haja um subtítulo, este deve ser grafado 

também em caixa baixa (minúsculas). IMPORTANTE: nenhuma chamada de nota de rodapé 

deve ser associada ao título. 

7. Resumo: abaixo do título, deve ser inserido o resumo (ou resumen, se o texto estiver sendo 

submetido em língua espanhola) com, no máximo, 150 palavras. A letra inicial da primeira 

palavra do resumo deve ser em maiúscula. O resumo NÃO deve conter citação ou referência. 
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8. Palavras-chave: abaixo do resumo, inserir as palavras-chave (ou palabras-clave, se o texto 

estiver sendo submetido em língua espanhola). Estas devem ser constituídas por, no mínimo, 

três (3) e, no máximo, cinco (5) termos que identifiquem o assunto do artigo, separados por 

ponto e vírgula, sem ponto final. Apenas a inicial de cada palavra-chave deve ser grafada 

em letra maiúscula. Recomendamos a utilização dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), disponível em: http://decs.bvs.br. 

9. Autores: na submissão do arquivo em formato .doc NÃO devem constar os nomes dos 

autores ou qualquer outra forma de identificação dos mesmos no texto. 

Obs.: a ordem da autoria do texto será rigorosamente a mesma da inserção dos nomes dos 

autores nos metadados. Sob hipótese alguma será permitido acrescentar ou retirar nome 

de coautor depois que o texto for encaminhado para avaliação. 

10. Após esses dados iniciais, é desenvolvido o texto propriamente dito, seguido 

das referências. 

11. Ao final do texto, após as referências, devem ser inseridos na seguinte ordem de 

apresentação: o título, o resumo e as palavras-chaves em inglês e em espanhol (ou em 

português e em inglês, se o texto tiver sido submetido em língua espanhola). Os resumos 

nestas duas línguas também devem ter, cada um, no máximo 150 palavras. 

12. Os autores devem cuidar para que a identificação de autoria seja removida das 

“propriedades” do arquivo .doc, conforme instruções disponíveis em Assegurando a 

Avaliação por Pares Cega. A exclusão das informações pessoais garante o critério de sigilo 

exigido para a avaliação por pares. 

13. Para a submissão, os autores do texto deverão garantir, no formulário próprio de 

preenchimento obrigatório exibido no momento da submissão, serem os únicos titulares dos 

direitos autorais do artigo; que ele é inédito e não estão sendo avaliado por outro(s) 

periódico(s); e que, caso aprovado, transferem para a revista tais direitos, sem reservas, para 

publicação no formato online (procedimento que se realiza ao "clicar" e aceitar este item no 

processo de submissão). 

14. Coautoria – para todas as seções, serão aceitos textos com um número máximo de até 

cinco (5) coautores. Em caso especialíssimos, a comissão editorial poderá autorizar 
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submissões com até seis (6) autores, desde que os mesmos justifiquem e detalhem a 

contribuição específica de cada um deles para a produção do texto. 

 Obs.: A revista Motrivivência adota para os textos publicados uma licença Creative 

Commons, que permite o livre acesso ao conteúdo, sendo vedado o seu uso para fins 

comerciais. 

Apresentação das referências: a revista utiliza como padrão exclusivamente a norma NBR 

6023/2003 da ABNT. Para sanar qualquer dúvida, sugerimos consultar documento da 

Biblioteca Universitária da UFSC 

em: http://www.bu.ufsc.br/design/SLIDES_REFERENCIAS_2011_CC.pdf. A exatidão e 

adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto 

são da responsabilidade do autor. Informações oriundas de comunicação pessoal, trabalhos em 

andamento e não publicados não devem ser incluídas na lista de referências, mas podem ser 

indicadas em nota de rodapé na página onde for citada. 

Recomendamos que os autores observem também as normas da ABNT referentes à 

apresentação de citações em documentos (NBR 10.520/2002), apresentação de originais 

(NBR 12256), norma para datar (NBR 5892), numeração progressiva das seções de um 

documento (6024/2003) e resumos (NBR 6028/2003), bem como a norma de apresentação 

tabular do IBGE. 

Apresentação de citações: Citações diretas com até três linhas são inseridas no próprio corpo 

do texto, entre aspas, com a referência conforme exemplificado abaixo. Citações diretas com 

mais de três linhas devem ser apresentadas em destaque, separadas do corpo do texto, com 

recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo (tamanho da fonte) ou entrelinha (distância 

entre as linhas) menor e sem aspas, com a letra inicial em maiúsculo, e, ao fim, seguida da 

referência conforme exemplificada abaixo. 

Citação com reprodução de fala ou diálogo, coloca-se em destaque, separada do corpo do 

texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo (tamanho da fonte) ou entrelinha 

(distância entre as linhas) menor e entre aspas, em itálico e com a letra inicial em maiúsculo. 

Quando, numa citação no corpo do texto, portanto, entre aspas, houver um trecho também 

com aspas, estas devem ser substituídas por aspas simples. 

http://www.bu.ufsc.br/design/SLIDES_REFERENCIAS_2011_CC.pdf
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As indicações de autoria nas citações direta ou indireta seguem o modelo AUTOR e ANO. 

Nas citações diretas, a inserção do número da página é obrigatória. 

Se a indicação do(s) do(s) autor(es) acontece fora de parênteses, os nomes devem ser 

redigidos em letras minúsculas, com exceção da primeira letra do nome de cada autor, que 

deve vir em maiúscula, seguido do ano da publicação e número da página - se for citação 

direta - no interior de parênteses, separados por vírgulas. 

Exemplos: 

 Um autor: Segundo Fulano (ano, p. xx), 

 Dois autores: Para Fulano e Sicrano (ano, p. xx), 

 Três autores: Conforme Fulano, Sicrano e Beltrano (ano, p. xx), 

 Mais de três autores: Segundo Fulano et al. (ano, p. xx), 

Quando a indicação dos autores é colocada dentro de parênteses, o sobrenome dos autores 

deve ser redigido em letras maiúsculas, seguidos do ano da publicação e número da página - 

se for citação direta - separados por vírgulas. 

Exemplos: 

1. Um autor: (FULANO, ano, p. xx) 

2. Dois autores: (FULANO; SICRANO, ano, p. xx) 

3. Três autores: (FULANO; SICRANO; BELTRANO, ano, p. xx) 

4. Mais de três autores: (FULANO et al., ano, p. xx) 

Citação de citação: trata-se da citação de fonte secundária, ou seja, de um texto que se teve 

acesso a partir de outro documento. Recomendamos evitar, sempre que possível, o emprego 

desse tipo de citação. Caso elas sejam inevitáveis, seguir o modelo abaixo: 

 Leedy (1988 apud RICHARDSON, 1991, p. 417) compartilha deste ponto de vista ao 

afirmar que "os estudantes estão enganados quando acreditam que eles estão fazendo 

pesquisa, [...]". 
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Na lista de referências, faz-se a referência do documento efetivamente consultado; no 

exemplo acima, a obra de Richardson (1991). 

Imagens e figuras: quando for o caso, as ilustrações e tabelas devem ser apresentadas no 

interior do manuscrito na posição que o autor julgar mais conveniente. Devem ser numeradas, 

tituladas e apresentarem as fontes que lhes correspondem. As legendas e informações sobre as 

fontes das ilustrações, figuras e tabelas, devem vir em tamanho 11. As imagens devem ser 

enviadas em alta definição (300 dpi, formato TIF). Caso as imagens não sejam de autoria dos 

responsáveis pelo manuscrito, deve ser encaminhada a autorização específica para reprodução 

das imagens na revista como Documento Suplementar. Obras cujo autor faleceu há mais de 71 

anos já estão em domínio público e, portanto, não precisam de autorização. 

Apoio financeiro: é obrigatório informar no manuscrito, sob a forma de nota de rodapé na 

primeira página, todo e qualquer auxílio financeiro recebido para a elaboração do estudo que 

deu origem ao artigo submetido. Importante: a chamada de nota de rodapé não deve estar 

associada ao título. 

Agradecimentos: devem ser tão breves quanto possível e aparecer como nota de rodapé na 

primeira página do texto. Importante: a chamada de nota de rodapé não deve estar associada 

ao título. 

Conflito de interesses: é obrigatório que a autoria do manuscrito declare a existência ou não 

de conflitos de interesse. Mesmo julgando não haver conflitos de interesse, o(s) autor(es) 

deve(m) declarar essa informação no ato de submissão do artigo nos metadados (Passo 2: 

Metadados da Submissão, campo Conflitos de interesse e na primeira página do 

manuscrito, sob a forma de nota de rodapé. Os conflitos de interesse podem ser de natureza 

pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. Importante: a chamada de nota de 

rodapé não deve estar associada ao título. 

Integridade na Atividade Científica: A Revista Motrivivência, atenta à necessidade de boas 

condutas na execução e publicação de pesquisas, adota como parâmetro as diretrizes básicas 

propostas pela Comissão de Integridade na Atividade Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As diretrizes então disponíveis 

em www.cnpq.br/web/guest/diretrizes. 

http://www.cnpq.br/web/guest/diretrizes
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Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados conforme os termos da Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde, quando envolver experimentos com seres humanos. 

Nestes casos, os autores devem encaminhar como Documento Suplementar o parecer de 

Comitê de Ética reconhecido, ou declaração de que os procedimentos empregados na pesquisa 

estão de acordo com os princípios éticos que orientam as resoluções citadas. 

 

f) Orientações para a submissão no sistema 

Os manuscritos serão recebidos somente via plataforma online (SEER). 

 Crie seu login em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/login . 

 Para submeter um manuscrito, o usuário precisa cadastrar-se como autor na plataforma 

da revista. 

A submissão envolve dois passos principais: a inclusão dos metadados e a transferência 

(upload) do manuscrito para o sistema. 

1. Inclusão dos metadados: deverá conter obrigatoriamente os seguintes metadados: nomes 

dos autores, título do trabalho, resumo e palavras chaves; com exceção dos nomes dos 

autores, todos os demais metadados devem ser submetidos em português, inglês e espanhol. 

Coautoria – para todas as seções, serão aceitos textos com um número máximo de cinco (5) 

coautores. Em caso especialíssimos, a comissão editorial poderá autorizar submissões com até 

seis (6) autores, desde que os mesmos justifiquem e detalhem a contribuição específica de 

cada um deles para a produção do texto. 

OBS: COMO SUBMETER EM MAIS DE UM IDIOMA, SIGA O PASSO A PASSO -

 para a inclusão dos metadados nos três idiomas (passo 3) devem-se salvar os metadados dos 

autores e do texto em português, "salvar e continuar"; o sistema irá para o passo 4, deve-se 

retornar ao passo 3 para salvar os metadados (título, reumo e palavras-chave) em inglês e 

espanhol. Mudar para o idioma selecionado, clicar em submeter primeiro ("botão" ao lado 

do idioma), para que o sistema mude para a língua selecionada, e depois preencher as 

informações, clicando em "salvar e continuar". Repetir o processo para o último idiomar a ser 

preenchido.  

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html
http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/login
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A submissão correta, com todos os metadados preenchidos nas três línguas (português, 

espanhol e inglês) é de total responsabilidade do autor do manuscrito. Uma submissão 

incorreta, constatada na análise preliminar de normalização, poderá resultar no arquivamento 

do manuscrito. 

Nos demais itens de metadados solicitados pela plataforma de submissão, o campo "Resumo 

da Biografia" é OBRIGATÓRIO e nele devem ser informados somente os seguintes dados, 

nesta ordem: 

 Último grau acadêmico obtido ou em andamento (com a sigla da instituição); 

 Instituição em que trabalha ou estuda atualmente; 

 Cidade, Estado (unidade da Federação), País; 

 Endereço eletrônico de todos os autores, além de endereço postal e telefone do autor 

que é contato principal do trabalho. 

Obs.: É também OBRIGATÓRIO o preenchimento do tópico “URL” com o link do currículo 

lattes de cada autor. 

2. Transferência do manuscrito: Depois de preenchidos todos os metadados nos três 

idiomas, o passo seguinte é fazer a transferência do arquivo do texto, observando as normas 

e recomendações referidas no item "e" dessas diretrizes aos autores. 

*Importante: após o encerramento da submissão, esta ficará ativa, ou seja, se faltar algum 

dado, é possível entrar no sistema e "editar metadados" posteriormente. 

g) Informações sobre avaliação 

  

Após submetido, o manuscrito passará por uma análise prévia de normalização, em que 

metadados, normas e pertinência do tema/abordagem ao foco/escopo da revista serão 

observados. Por decisão editorial, essa etapa de avaliação poderá resultar em solicitação de 

ajustes, na devolução do texto para adequação ou mesmo no seu arquivamento. 

Se a submissão estiver correta e for considerada adequada, o texto será encaminhado a dois 

membros da Comissão de Pareceristas ou a pareceristas ad hoc, que o apreciarão observando 
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o sistema de revisão por pares em duplo cego. No caso de avaliações discordantes, o 

manuscrito será encaminhado a um terceiro parecerista. Com base nos pareceres, a Comissão 

Editorial comunicará a decisão editorial aos autores, que poderá ser: 

  

 Aprovado para publicação; 

 Aprovado com correções obrigatórias; 

 Rejeitado para publicação (arquivado). 

  

Segunda rodada de avaliação: se o parecer for de aprovação com correções obrigatórias, 

haverá a necessidade de uma segunda rodada de avaliação. Neste caso, a versão corrigida 

deverá ser submetida como "versão do autor" (à esquerda/no fim da página da submissão 

ativa) à submissão original dentro do prazo informado na decisão editorial. 

O(s) autor(es) deve(m) prestar a atenção para as seguintes recomendações: 

1. Todas as correções realizadas na nova versão devem ser grafadas em cor 

VERMELHA. 

2. No caso do autor não concordar com alguma correção solicitada ou quiser prestar 

alguma informação complementar às revisões dos pareceristas, deve colocar sua 

argumentação no próprio texto, também em vermelho ou, se preferir, usando a 

ferramenta “Revisão/Novo Comentário” do Word. 

3. Atenção: os cuidados éticos devem ser tomados igualmente como na submissão inicial 

do texto, o arquivo não deve conter identificação de autoria (nem nas marcações do 

word, nem em formato de comentários). 

h) Taxas 

A revista não cobra taxas para publicação. 

  

Condições para submissão 
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Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

1. Formato: os artigos devem ser submetidos em formato.doc (MS-Word); o arquivo não 

deve conter comentários. 

2. METADADOS a serem preenchidos na plataforma da Revista: 

Título em português ou em espanhol (se o texto estiver sendo submetido nessa língua), em 

caixa alta (letras maiúsculas).IMPORTANTE: nenhuma chamada de nota de rodapé deve ser 

associada ao título. 

Resumo ou resumen (se o texto estiver sendo submetido em língua espanhola) com, no 

máximo, 150 palavras. 

Palavras-chave ou palabras-clave (se o texto estiver sendo submetido em língua espanhola). 

Recomendamos a utilização dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), disponível 

em: http://decs.bvs.br. 

Todos os metadados devem ser preenchidos em: português, inglês e espanhol. Instrução: 

acessar "editar metadados" -> modificar "idioma do formulário" e "salvar cada idioma" 

3. Nos demais itens de metadados solicitados pela plataforma de submissão, o 

campo "Resumo da Biografia" é OBRIGATÓRIO e nele devem ser informados 

somente os seguintes dados, nesta ordem: 

o Último grau acadêmico obtido ou em andamento (com a sigla da instituição); 

o Instituição em que trabalha ou estuda atualmente; 

o Cidade, Estado (unidade da Federação), País; 

o Endereço eletrônico de todos os autores, além de endereço postal e telefone do 

autor que é contato principal do trabalho. 

Obs.: É também OBRIGATÓRIO o preenchimento do tópico “URL” com o link do currículo 

lattes de cada autor. 

http://decs.bvs.br/
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4. Número de páginas: conter até 15 páginas em espaço simples; 

Fonte: deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12; 

Formatação da página: todas as margens de 2,5 cm, em modelo A4. 

Para destaque: usar negrito.  

5. Deve ser retirada a identificação do arquivo do Word (para retirar a identificação 

do Word abra-o no Word na barra de títulos Arquivo/ Propriedades/ Resumo e exclua 

todas as informações). Esse procedimento garante o critério de sigilo da revista. 

6. Todos os endereços de URL no texto (Ex.: http://www.ibict.br) devem estar ativos e 

prontos para clicar. 

7. Os critérios éticos da pesquisa devem ser respeitados conforme os termos 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, quando envolver experimentos 

com seres humanos. 

Nestes casos, os autores devem encaminhar como Documento Suplementar o parecer de 

Comitê de Ética reconhecido, ou declaração de que os procedimentos empregados na pesquisa 

estão de acordo com os princípios éticos que orientam as resoluções citadas. 

8. Segunda rodada de avaliação: se o parecer for de aprovação com correções 

obrigatórias, haverá a necessidade de uma segunda rodada de avaliação. Neste caso, a 

versão corrigida deverá ser submetida como documento suplementar à submissão 

original dentro do prazo informado na decisão editorial. 

O(s) autor(es) deve(m) prestar a atenção para as seguintes recomendações: 

1. Todas as correções realizadas na nova versão devem ser grafadas em cor 

VERMELHA. 

2. No caso do autor não concordar com alguma correção solicitada ou quiser prestar 

alguma informação complementar às revisões dos pareceristas, deve colocar sua 

argumentação no próprio texto, também em vermelho ou, se preferir, usando a ferramenta 

“Revisão/Novo Comentário” do Word. 

  

http://www.ibict.br/
http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resolucao.html
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Declaração de Direito Autoral 

Os autores dos textos enviados à Motrivivência deverão garantir, em formulário próprio no 

processo de submissão, serem os únicos titulares dos direitos autorais dos artigos, que eles 

não estão sendo avaliados por outro(s) periódico(s), e que, caso aprovados, transferem para a 

revista tais direitos, sem reservas, para publicação no formato on line. 

Motrivivência adota para todos os textos publicados a licença Creative Commons, que 

permite o livre acesso ao seu conteúdo, vedado apenas o seu uso para fins comerciais. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados na revista serão usados exclusivamente para os serviços 

necessários à editoração, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
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