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Resumo 
 

Neste artigo vamos refletir sobre a natureza comunicacional dos megaeventos esportivos. A 
partir de teorias sobre esse tema, desenvolvidas na área de turismo e da comunicação, 
vamos conceituar essas atividades no que se refere à mediação entre o esporte e seus 
públicos. Enquanto produção midiática, os megaeventos esportivos são agentes da 
globalização e do capital e promovem a midiatização das imagens esportivas, para além até 
da própria natureza do esporte. Para ilustrar essa ideia, trabalharemos com exemplos da 
Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, como forma de abordar essa inversão entre o 
esporte e as práticas do espetáculo esportivo. Consta-se, ao fim que, mais que o esporte, os 
megaeventos esportivos estão comprometidos é com a sociedade de consumo.  
 
Palavras-chave: megaeventos esportivos; ambientes midiáticos; espetacularização; Copa 

do Mundo; imagens do esporte. 

 

Introdução  

A Copa do Mundo é um megaevento esportivo e, como tal, é marcada por 

características comuns a todas as atividades dessa natureza. Podemos destacar algumas 

delas, como o gigantismo, a espetacularização, o exagero, a mistura de elementos distintos 

(esporte e fast food, por exemplo), as cifras de movimentação de negócios altíssimas, a 

preponderância do entretenimento sobre todo o resto, a geração de imagens sobre imagens e 

o agendamento quase que total do cotidiano.  

Sendo assim, falar de megaeventos esportivos é falar de algo que é esporte já quase 

que não sendo. Na Copa do Mundo do Brasil, realizada entre junho e julho de 2014, por 

exemplo, o futebol foi incensado como o maior dos legados, afinal os 64 jogos mostraram 

práticas esportivas de alto nível e com bons números de performance técnica. Contudo, 

contraditoriamente, na ambiência dos megaeventos, quanto mais se midiatiza o esporte, em 

imagens, menos essa prática se mostra presente, real. O Mundial do Futebol é a celebração 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom 2014, realizado em Foz do Iguaçu. 
2Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, professor de graduação e pós-graduação da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, da Belas Artes e da Faap. Jornalista e pesquisador da área de comunicação e esporte. E-mail: 
andersongurgel@hotmail.com. Site: www.andersongurgel.com.br.  
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da irrealidade do esporte. De um esporte que virou espetáculo e de um esporte-espetáculo 

que, retroativamente, consome o esporte. Neste trabalho, vamos tentar mapear o contexto 

que leva a essas percepções. 

Ainda outra forma de introduzir a questão deste paper é a partir de um conceito 

bastante utilizado no contextos dos megaeventos esportivos, a audiência acumulada. A Fifa 

aponta, por exemplo, que a audiência televisiva acumulada da Copa do Mundo de 2010 

chegou perto de 30 bilhões de telespectadores.3 Esse número já superou significativamente 

o da Copa anterior, a da Alemanha, em 2006, que foi oficializado em 26 bilhões de 

espectadores acumulados, com transmissão de 375 empresas de TV para 214 países.4 Pela 

escalada aqui mostrada com as edições de 2006 e 2010 do mundial de futebol, a projeção é 

que, no evento de 2014, os resultados sejam ainda maiores5.  

Contudo, não é a questão quantitativa o foco que nos interessa aqui. Chama-nos a 

atenção o conceito de “audiência acumulada”. Ele tem, em linhas gerais, embutida a ideia 

de se computar os espectadores pelo número de vezes em que esses observadores assistem a 

um evento. O que nos interessa é o fato de que, no caso do maior evento do futebol, o 

número consolidado de audiência é maior que quatro vezes o número de habitantes do 

Planeta Terra!  

Apesar de ser uma forma bastante tradicional de se avaliar as estratégias e retorno 

das ações publicitárias, não deixa de ser um conceito bastante representativo para entender 

os megaeventos esportivos na sociedade atual. A acumulação, além de ser importante para 

as discussões sobre economia também se insere no contexto do volume de informações, de 

imagens e até mesmo de pessoas envolvidas nesses megaeventos. A contradição de se 

computar um audiência muito além do número de habitantes existentes no mundo reflete a 

dinâmica da espetacularização dos megaeventos e está no centro da questão que vamos 

abordar neste paper.   

Somente pela abstração dos corpos e dos objetos é possível conceber um total 

“irreal” de pessoas assistindo a um evento. De certa forma, é disso que se tratam os 

megaeventos, um abstração do esporte, em prol das imagens. Uma forma de entender essa 

questão é a partir de Debord (1967), em seu clássico Sociedade do Espetáculo. Para ele, a 

                                                 
3 Veja reportagem do Meio & Mensagem, de 10 de junho de 2010, falando sobre o assunto: 
http://grupomm.mmonline.com.br/meioemensagem/meioemensagem/meioemensagem/noticias.mm?url=A_C
opa_multibilionaria_da_Fifa  
4 Dados publicados no “Plano de Promoção do Brasil”, realizado pelo Ministério do Esporte para a Copa do 
Mundo de 2014. In: http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/publicas/sobre-a-
copa/plano_promocao_brasil.pdf  
5 No contexto de produção deste paper os dados finais da Copa do Mundo de 2014 ainda não eram públicos.  
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acumulação é uma questão fundamental para a constituição de um mundo espetacular e tem 

uma relação direta com as imagens.  

O pensador, no primeiro capítulo dessa obra visceral destaca, em momentos-chave, 

a relação imagem-espetáculo, a partir do acúmulo, para defender que vivemos na alienação 

de um mundo separado. O primeiro deles pontua um conceito de espetáculo, tão caro para 

os estudos de megaeventos e reforça o que já abordamos aqui: 

 

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 
condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação 
de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se 
representação (Idem, 1997: p. 13).” 

 

O segundo momento crucial em que se cruzam os conceitos de espetáculo, 

acumulação e imagem é quando ele conclui que “o espetáculo é o capital em tal grau de 

acumulação que se torna imagem (Ibidem: p. 25)”. Seguindo a cartilha marxista, Debord 

entende que os bens produzidos pelo homem, em uma “separação consumada”, provocada 

pela alienação, tornam-se imagens.  

O esporte, nesse contexto, também se insere nessa realidade. Cabe lembrar, ainda, 

que o esporte moderno evoluiu ao longo do século XX para um novo patamar no que se 

refere às dimensões de prática esportiva, transformando-se em lazer espetacularizado e 

midiatizado por meios eletrônicos para grandes públicos. De certa maneira as mudanças que 

acontecem com essas práticas desportivas, no período citado, principalmente no que se 

refere aos atletas e eventos profissionais de alto rendimento, acabam apontando para uma 

nova configuração dessas práticas, às vezes até negando a natureza e a conceituação do 

esporte.  

Por isso, podemos até filosofar e dizer que, quanto mais consumimos a Copa do 

Mundo, menos em contato com o futebol estamos. No caso do Brasil, isso não poderia ser 

mais verdadeiro: quer algo mais distante do que é o futebol brasileiro contemporâneo que o 

que foram os 64 jogos do Mundial?  

 

O que são os megaeventos esportivos? 

Vamos começar reforçando que o Século XX marcou de maneira definitiva a 

evolução do esporte como um dos elos definidores da sociedade, principalmente com a 

expansão dos meios de comunicação de massa. Magnane (1969: p. 16) chega ao ponto de 

dizer que ele “é um fenômeno social que impregna profundamente a vida quotidiana do 
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homem do século XX”. E quanto mais evoluem os meios de comunicação de massa, mais 

esse sentido de esporte como manifestação social radicaliza-se. O ápice do processo dá-se 

com a televisão. No que envolve essa mídia, Betti (1998) vai comentar: 

 

“A televisão modificou a audiência do esporte em todo o mundo, e 
forçou-o a um papel de dependência conforme o tornou menos 
capaz de subsistir com espectadores ao vivo, dependendo do 
patrocínio (...). Com a produção em massa dos aparelhos de TV e a 
difusão de canais por todo o mundo, instaurou-se, inicialmente, um 
relacionamento de certa rivalidade entre a televisão e os dirigentes 
esportivos, pois esses temiam que o televisionamento ao vivo 
pudesse diminuir o público pagante de ingressos (...). Mas o temor 
logo se revelou desnecessário e, com o aparecimento do sistema de 
satélites para transmissões de longa distância, ao vivo, a partir dos 
anos 60, esporte e televisão passaram a partilhar uma relação 
‘simbiôntica’, o que significa que eles se apoiam e dependem um do 
outro, especialmente no plano econômico (Idem, ibidem, p. 32-33).” 

 

Dentro disso, quanto mais os eventos esportivos ganhavam espaço nos veículos de 

comunicação maior o interesse das pessoas e, por consequência, maiores os interesses 

econômicos envolvidos. Por isso tudo, é importante verificar que o esporte moderno, que 

conquistou espaço na contemporaneidade, envolve atividades físicas e, cada vez mais, 

competição – em um cenário em que se objetiva a ação profissional, o espetáculo 

midiatizado e os interesses econômicos associados. Por tudo isso, Lasch vai falar da 

degradação de um “esporte que deveria promover a competência, em vez da competição 

(Idem, 1983: p. 137)”.  

Faz parte desse cenário, ainda, uma sociedade de cultura de massa, com viés 

fortemente urbano. Essa urbanidade está intimamente ligada à criação das mídias de 

comunicação de massa que, com o tempo, mostraram-se como um centro aglutinador onde 

o esporte encontraria o ambiente fértil para se transformar em um grande motor do mundo 

dos negócios. E, como não poderíamos deixar de apontar, também, uma grande referência 

cultural e sustentação simbólica para a sociedade atual.  

Isso tudo nos ajuda a entender que o contexto sócio-cultural e econômico, ao longo 

do século XX, não poderia ser mais favorável para o salto que o mundo do esporte dá na 

direção dos megaeventos esportivos. Cabe, com isso, centrarmos a atenção no termo 

“megaeventos”. Começando pelo prefixo “mega”, sabemos que ele remete ao sistema 

internacional de medidas e está associado à dimensão do milhão6. Um megaevento surge da 

                                                 
6 Nesse contexto, referimos à dimensão 106, ou  a o que é multiplicado por 1 milhão (1.000.000).  
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promessa de ser algo que vai muito além de “simples eventos”, é a atividade multiplicada 

por milhão. E que atinge a muitos milhões de pessoas a distância. Em termos atuais, 

permitidos pela evolução das tecnologias da comunicação e da informação, podemos falar 

de bilhões de pessoas, até.  

Outro ponto importante é que eles são complexos e com muitas camadas – por isso a 

aproximação que fizemos com a acumulação no início deste paper. Para dar um exemplo 

disso, vamos observar o caso da Copa do Mundo de 2014. Há uma fase preliminar na qual o 

país-sede, o Brasil, candidata-se à sede. Essa fase encerrou-se com êxito no segundo 

semestre de 2007, quando a Fifa anunciou a vitória do país. A partir daí começa o ciclo de 

planejamento e gestão de recursos e imagens do evento. Um primeiro momento, ainda 

como coadjuvante, foi a apresentação brasileira durante a Copa da África, em 2010. 

Durante um megaevento já se constroi a narrativa simbólica de passagem para o seguinte.  

Após a Copa de 2010, inicia-se uma nova fase, já que o país deixa de ser o futuro do 

megaevente e passa a ser o presente dele. Nessa fase, vários microeventos são feitos, todos 

com grande repercussão midiática: a eleição das cidades-sedes do Mundial 2014, a 

definição das cidades-sede da Copa das Confederações, que vale com um evento-teste, o 

sorteio das chaves para a Copa das Confederações 2013 e, por fim, a própria Copa das 

Confederações, que foi realizada na segunda quinzena de junho do ano citado. 

Após esse evento-teste, inicia-se o ciclo do evento principal, a própria Copa do 

Mundo. Paralelamente ao início dessa fase, ao longo de três anos, seleções nacionais de 

todo o mundo participam de eliminatórias continentais para definir os 32 países que 

representam os cinco continentes no evento principal. Há, ainda, repescagem para equipes 

bem posicionadas, mas que não se classificam diretamente. Com isso, definem-se todos os 

selecionados a participar do evento. Uma nova etapa, bastante midiática, é o sorteio dos 

grupos para a participação no Mundial, que dura um mês e tem duas fases: uma com jogos e 

pontuação e a segunda com disputas eliminatórias até a definição do campeão do mundo. 

Mesmo após a finalização da atividade, uma série de ações continuam sendo feitas, como 

eventos de balanço, lançamento de filmes, premiações e listas de melhores jogadores/times, 

etc.  

Paralelamente à definição dos times que participaram do evento, dois outros eventos 

midiáticos também se desenrolam: um é a espetacularização da gestão do evento, da 

construção dos estádios, dos acertos políticos, etc. Visitas de comitivas de fiscalização aos 

estádios, ao comitê gestor do evento, reuniões com políticos e até mesmo divulgação de 
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novos parceiros-patrocinadores, tudo é motivo de divulgação, o que gera exposição 

midiática da marca-megaevento Copa do Mundo Fifa 2014. 

O segundo foco é o processo de venda de ingressos que, por si só, ganha um tom de 

“competição à parte”. Do total, há ingressos reservados para o staff da Fifa e para os 

patrocinadores. O restante é disputado acirradamente por torcedores. De certa maneira, 

como os 64 jogos despertam muito interesse, há várias etapas para tentar comprar ingressos 

e ter o direito de ver as partidas in loco. Por isso, há vendas diretas, com torcedores 

tentando, a partir do site de vendas, adquirir ingressos, e venda após sorteio. Fifa insere o 

elemento “sorte”, como forma de fazer justiça e dar “a mesma oportunidade a todos” na 

compra de ingressos. Estar no jogo de abertura e, principalmente, na final da competição já 

traz uma aura de status para os espectadores e funcionam como uma vitória simbólica.  

Com esse mecanismo complexo de um megavento, que foi se construindo ao longo 

de décadas, desde a sua criação em 1930, a Fifa, enquanto um agente estratégico na 

indústria do entretenimento global, cria um paradoxo da oferta-demanda: são usados 

mecanismos de construção de simbolismo globais para despertar o interesse em plateias 

pelo mundo todo enquanto, na contraparte, o sistema da Copa do Mundo cria um clube 

exclusivo, com poucas seleções entre duas centenas de interessados, e uma plateia seletiva e 

privilegiada, que consegue ingresso por sorte ou por pertencer a grupos de interesse e que 

são parceiros do evento. A inclusão do/no espetáculo, enfim, dá-se pela exclusão do esporte 

e do seu ambiente corpóreo, a arena de disputa.  

Para a maioria, esse megaevento esportivo só existe na sua midiatização e nas 

narrativas construídas a partir dos meios de comunicação de massa. A “Pátria de Chuteiras7, 

que é o slogan do Governo Federal adotado para a edição brasileira desse mundial de 

futebol, só existe na telepresença, pois o vínculo entre “amar o esporte” e “estar no local de 

realização” já não é tão direto assim. Depende de prestígio, recursos e um pouco de sorte, 

necessariamente nessa ordem.8  

 
De eventos a megaeventos: algumas definições9 

Tentando ampliar a visão sobre o conceito de evento e de megaevento, já colocada 

aqui, trazemos alguns conceitos de Bowdin, Allen et al. (2011). Esses pesquisadores 

                                                 
7 Conheça o vídeo de lançamento dessa campanha e a apresentação dessa marca no link do Portal da Copa: 
http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/expressao-a-patria-de-chuteiras-sera-usada-como-slogan-para-a-
copa , acessado em 02/11/2013. 
8 Optamos por abordar a Copa do Mundo, mas podemos afirmar que, para a Olimpíada, a complexidade do 
evento, das etapas e das vinculações a ela dá-se de forma semelhante, não contrariando o que afirmamos aqui. 
9 Para uma abordagem mais ampla dessa questão, sugerimos: CAMPOS (2014). 
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lembram que os eventos estão no centro da nossa cultura, com muito mais destaque 

atualmente, inclusive, que em qualquer outra época. Contudo, eles pontuam que esse tipo de 

atividade especial sempre fez parte da cultura humana, desde os primórdios, em rituais que 

marcavam momentos importantes da passagem do tempo coletivo ou, ainda, do tempo 

individual, como aqueles voltados para as iniciações dos jovens (Idem, ibidem: p. 4): 

Para eles, ainda, esses rituais encontram eco no mundo atual, mesmo num contexto 

de globalização e grande disponibilidade de meios audiovisuais de entretenimento. De certa 

maneira, eles apontam que os eventos conseguem manter a chama da necessidade de rituais 

tão importante num contexto de ruptura com modelos de crenças tradicionais, como a 

religião. “Even in the high-tech era of global media, when people have lost touch with the 

common religiouos beliefs and social norms of the past, we still need social events to mark 

the local and domestic details of our lives (Idem, ibidem: p. 4)”.  

Bowdin, Allen et al. (Ibidem: p. 18-29), ainda, apresentam os tipos de categoria para 

agrupar os eventos: a primeira é o agrupamento dos eventos a partir da sua natureza ou 

tema. Dentro desse agrupamento estarão três subgrupos: eventos culturais, eventos de 

negócios e eventos esportivos. A segunda categoria para eventos, dos pesquisadores 

(Ibidem: p. 18-22), é a que define os eventos por tamanho. Segundo eles, são quatro 

categorias10: eventos locais ou de comunidades (local or comunity events); grandes eventos 

(major events); eventos de identificação ou tradição (hallmark events); megaeventos (mega 

events). Sobre essas classificações há divergências e imprecisões. Contudo, de forma 

simples e didática, podemos entender que as quatro categorias propostas acima variam em 

função da escala de impactos que o evento gera em termos de presença de público, mídia, 

perfil, infraestrutura, custos, benefícios. 

Por fim, vamos conhecer o conceito de megaeventos de Bowdin, Allen et al 

(Ibidem: p. 21). É interessante ver que eles já pontuam que o grupo dos megaeventos é 

bastante restrito, pois poucos são os eventos que podem ser inseridos nesse classificação:  

 

“Mega-events are those events that are so large that they affect 
whole economies and reverberate in the global media. These events 
are generally developed following competitive bidding. They 
include the Olympic Games, the Paralympic Games, the FIFA 
World Cup, the IAAF World Championships and World Fairs, but it 
is difficult for many other events to fit into this category (Idem: 
ibidem: p. 21).”  

                                                 
10 A tradução dos termos é nossa. Contudo, para evitar ruídos de comunicação, apresentamos também os 
conceitos na língua original dos autores.  
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Sobre a definição de megaeventos esportivos, veremos que ela deixa claro que 

poucas atividades serão inseridas nesse grupo. Podemos até discordar dessa definição, 

comentando que outros personagens poderiam ser inseridos nela, como campeonatos 

mundiais de Atletismo e Natação ou, ainda, como edições da Volta da França de Cliclismo 

ou como o antigo Rally Paris-Dacar. Também outros lembrarão que o Super Bowl e da 

Copa do Mundo de Rugby, entre tantas possibilidades, também deveriam ser incluídos. Sem 

dúvida, são todos eventos de grande magnitude e tradição e não vamos nos deter nesses 

meandros terminológicos.  

Contudo, alguns casos fazem parte das atividades do ciclo de Olimpíadas e Copas 

do Mundo de Futebol – caso de Libertadores de América e Jogos Pan-Americanos, 

respectivamente. Outros – como a Copa do Mundo de Rugby – são bastante expressivos em 

alguns países, mas não alcançam a importância dos megaeventos aqui destacados. Por fim, 

o Superbowl, a disputa de gala do futebol americano, pode ser entendido como megaevento 

que, inclusive, vai ganhando cada vez mais espaço na sua expansão global.  

Dialongando com o conceito de megaeventos, Hall (1997: p. 5 apud Bowdin, Allen 

et al: ibidem: 21), outro pesquisador no campo de eventos e turismo, apresenta a seguinte 

definição:  

 

“Mega events such as World Fairs and Expositions, the World 
Soccer Cup Final, or the Olympic Games, are events which are 
expressly targeted at the international tourism market and may be 
suitably described as ‘mega’ by virtue of their size in terms of 
attendance, target market, level of public financial involvement, 
political effects, extent of television coverage, construction of 
facilities, and impact on economic and social fabric of the host 
community (Ibidem: p. 21).” 
 

Com o que vimos, podemos perceber o impacto desses na economia, na política e na 

cultura de países, estados e cidades. Por esse raciocínio, os Jogos Olimpícos e as Copas do 

Mundo, mais que importantes para os esportes, são importantes para as estratégias 

econômicas e geopolíticas dos países.  

 

A dimensão comunicacional  

Chegamos agora a um ponto crucial, ao trazemos as reflexões de Maurice Roche, 

em seu livro Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global 

Culture (2000). Nesse trabalho, além de uma ampla reflexão sobre os megaeventos, o 

pesquisador dará particular atenção aos aspectos comunicacionais envolvidos neles, ao 
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ponto de entender que eles são reconhecidos como eventos de produção da mídia com 

impactos políticos, econômicos e tecnológicos.  

De pronto, ao chegarmos nessa questão da natureza comunicacional e até 

midialógica dos megaeventos, cabe apontar que a natureza dessas atividades pressupõe a 

existência de uma comunidade em nível global, vinculada pelo interesse comum naquilo 

que se desenrola: seja a Copa do Mundo de Futebol ou uma Olimpíada por exemplo. A 

possibilidade de pessoas dos mais variados países e remotos locais do planeta unirem-se 

para ver uma cerimônia de abertura de uma competição olímpica só existe por causa da 

evolução das telecomunicações e da informática em geral.  

Sendo assim, um megaevento pressupõe a existência de uma estrutura de tecnologia 

da informação e da comunicação (TIC) para que aconteça. Isso já mostra grande parte do 

que Roche pontua como “evento de mídia”. Além disso, a construção de um ambiente 

midiático para que a comunidade global assista ao espetáculo esportivo acaba 

proporcionando mídia para agentes do esporte e também agentes terceiros que enxergam o 

esporte como excelente forma de levar suas mensagens ao público-final, o telespectador dos 

megaeventos. Tanto do ponto de vista infraestrutural quando do conteúdo veiculado, os 

megaeventos são midiáticos já na sua constituição e as TICs são fundamentais para que eles 

ocorram.  

Roche já na apresentação do seu livro faz um apanhado das relações culturais, 

tecnológicas, sociais e comunicacionais que envolvem o conceito de megaeventos.  

 

“Mega-events are large-scale cultural (including commercial and 
Sporting) events which dramatic character, mass popular appeal and 
international significance. They are typically organised by variable 
combinations of national governmental and international non-
governmental organisations and thus can be said to be important 
elements in ‘official’ versions of public culture. (...) Its interest is in 
the ways in which these kinds of events have contributed to the 
meaning and development of ‘public culture’, ‘cultural citizenship’ 
and ‘cultural inclusion/exclusion’ in modern societies, both at a 
national and an international level (Ibidem: p.1).” 

 
 Outro aspecto relevante que Roche cita é o caráter multidimensional dos 

megaeventos. Em linhas gerais, o pesquisador aponta que esse tipo de atividade contem 

características que apresentam simultaneamente também seu caráter oposto. Nas palavras 

dele: 
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“Mega-events are thus, with respect to these axes at least, 
systematically dualistic and thus ambiguous phenomena. Mega-
events simultaneously exhibit three main set characteristics. They 
are ‘modern’/‘non-modern’, ‘national’/‘non-national’, and 
‘local’/‘non-local’ (or ‘urban’/‘mediated’). (..) Mega-events are a 
complex of these three sets characteristics (Ibidem: p. 8).” 

 
 Voltando a Roche, das características listadas por ele para falar da complexidade dos 

megaeventos, vamos, por fim, abordar a última delas, ‘local’/‘non-local’ – ou, como ele 

aponta, ‘urban’/‘mediated’ –, como forma de concluir algumas reflexões sobre a natureza 

comunicacional dos megaeventos. O pesquisador é bastante enfático nesse ponto, ao dizer 

que “(...) to call mega-events ‘non-local’ is to refer to the idea that mega-events are 

mediated (Ibidem: p. 10).” Ele explica que as atividades que estamos estudando aqui 

ganharam, ao longo do século XX, importância de notícia e de notícia de destaque. 

Contudo, “in the late twentieth century they become ‘more than news’, they are ‘media 

events’ (Ibidem: p. 10)”.  

Ainda sobre a relação local e global, tão importante para a constituição dos 

megaeventos esportivos, Roche vai lembrar que esses “ambiguous phenomena” 

desenvolveram uma visceral relação com os meios de comunicação de massa, de 

diferentes formas e desde o século XIX. Primeiro pelas relações com a imprensa e a 

fotografia, depois com o rádio, cinema e a televisão.  

Esses meios de comunicação sempre formam boas vitrines para a virtuose 

tecnológica da indústria da comunicação. Enquanto permitiam levar os megaeventos mais 

longe, as TIC também tinham no megaevento uma janela perfeita para se apresentar ao 

mundo. Nas palavras dele: 

 

“They developed from the late nineteenth century in parallel with, 
and indeed in a kind of symbiotic interaction with, the development 
of different forms of mass media, from the mass press, including 
mass distribution of photographs in the late nineteenth century, 
through radio and film in the early twentieth century, to TV in the 
post-war period. This parallel development had two aspects. On the 
one hand, event organisers were evidently extremely interested in 
connecting up with the latest mass communications technologies in 
order to promote their event publicity and also the commercial 
advertising and/or political propaganda connected with the event. 
So from this point the media helped disseminate the events. On the 
other hand, mega-events, particulary expos, often provided a 
platform for the first public display and use of some of these 
technologies. So from this point of view the events helped to 
disseminate the media (Ibidem: p 10).”  
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Podemos afirmar, com isso, que o esporte espetacularizado pelos megaeventos é 

ingrediente fundamental da indústria cultural do entretenimento nos meios de comunicação 

de massa contemporâneo. E também o é no contexto de uma sociedade globalizada e 

pautada pelo consumo. Daí que Roche chega a afirmar que  

 
“Mega-events can be argued to have helped to develop 
‘international public culture’ in a number of ways. Organisationally 
they provided aims and rationales, resources and status, for 
internationally-based cultural event movement such as the Olympic 
movement. Substantively, they created internationally recognised 
calendars and cycles of these events and their convening of many 
national representatives and international tourists and visitors in a 
specific place and time. Intra-nationally they helped to create and 
concretise a specific ‘transnational’ and ‘international’ zone or 
dimension within the public cultures of most national societies 
(Ibidem: p. 22).” 

 

 Essa dimensão cultural dos megaeventos é importante na teoria de Roche e, por isso, 

ele vai explicar melhor esse espaço que surge na sociedade, a partir dessas práticas da 

seguinte forma: 

 
“Mega-events have had, and continue to have, an important role to 
play in the development of this global consumer culture through 
their long-established promotion of what I refer (…) as ‘touristic 
consumerism’ (…). They also contribute to understandings and 
experiences of ‘one world’ through their capacity to carry 
universalistic meanings and ideals. (…) To say that global culture, 
in addition to being ‘mediatised’, is also in important respects 
‘localised’, migh initially appear paradoxical. However this simply 
refers to the idea that we, as touristic consumers, typically desire 
and address ourselves to the specificity of particular places, times 
and related experiences. While global culture clearly can and does 
have homogenising characteristics in the spread of general 
consumerist lifestyles and technological support of them, it 
nonetheless also has another dimension which is about the 
preservation and/or construction of ‘distinctiveness’ (Ibidem: p. 
26).”  

 
A criação desse sentido de distinção, de identidade e, ao mesmo tempo, de “se sentir 

pertencendo” a um coletivo são marcas da contemporaneidade e os megaeventos de 

maneira geral, e os esportivos em particular, são agentes desse processo. Com isso, Roche 

vai afirmar que “mega-events are an important element in the propagation of globalisation 

process in general and in the promotion of their associated ‘localisation’ aspects in 

particular (Ibidem: p. 27).”  
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No conjunto, todos esses fatores contribuem para ver os megaeventos como mais 

que meros fatos noticiosos da pauta jornalística. Ou, ainda, se quisermos olhar por outro 

conceito tradicional: eles são mais que meros agendadores da pauta social. O que eles 

fazem é a midiatização da mídia do esporte (pois vão além do ato de televisionar um jogo, 

por exemplo), disseminando as imagens do esporte para ambientes muito além do espaço 

tradicional das disputas esportivas. Para que fique mais claro, entendemos midiatização 

aqui como  

 

“conceito central em uma teoria sobre a importância intensificada e 
mutante da mídia dentro da cultura e da sociedade. Por midiatização 
da sociedade, entendemos o processo pelo qual a sociedade, em um 
grau cada vez maior, está submetida a ou torna-se dependente da 
mídia e de sua lógica. Esse processo é caracterizado por uma 
dualidade em que os meios de comunicação passaram a estar 
integrados às operações de outras instituições sociais ao mesmo 
tempo em que também adquiriram o status de instituições sociais 
em pleno direito. Como consequência, a interação social – dentro 
das respectivas instituições, entre instituições e na sociedade em 
geral – acontece através dos meios de comunicação (Hjarvard, 
2012: p. 64).” 

 

Além disso, é nessa sociedade midiatizada que os megaeventos serão agentes da 

globalização, contribuindo para levar um esporte midiatizado e espetacularizado a todos os 

cantos do planeta, como pontua Hjarvard:  

 

“A midiatização não é um processo universal que caracteriza todas 
as sociedades. Ela é, essencialmente, uma tendência que se acelerou 
particularmente nos últimos anos do século XX em sociedades 
modernas, altamente industrializadas e principalmente ocidentais, 
ou seja, Europa, EUA, Japão, Austrália e assim por diante. 
Conforme a globalização avança, cada vez mais regiões e culturas 
serão afetadas pela midiatização, mas provavelmente haverá 
diferenças consideráveis na influência que ela exerce. A 
globalização está relacionada com a midiatização de, pelo menos, 
duas maneiras: por um lado, a globalização pressupõe a existência 
dos meios técnicos para estender a comunicação e a interação em 
longas distâncias e, por outro, ela impulsiona o processo de 
midiatização através da institucionalização da comunicação e da 
interação mediadas em muitos novos contextos (Idem, ibidem: p. 
65).” 

 

Por tudo que já foi citado, apontamos que os megaeventos esportivos de um 

problema de escala de tamanho passa a ser um problema de “escala de significação”, pois 

eles passam a ser um dos sistemas modelizantes da sociedade atual. Ou, como diria 
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Flusser (2011), são aparelhos. A linguagem do esporte espetacularizado passa a ser um 

dos paradigmas da vida, por causa da midiatização que acontece da mídia do esporte, em 

formato espetacular e planetário.  

Tanto para os consumidores inseridos no mundo global e globe-trotters, que podem 

viajar e deliciar-se com os megaeventos “in loco” quanto para os locais, que presos às 

restrições econômicas, quando muito, verão as atividades esportivas por meio da televisão 

e outras telas, eles funcionam como uma linguagem de unificação, pois o desejo de 

“experienciar” e consumir, a partir de imagens excitantes do esporte, é comum aos dois 

grupos. “Um pouco como no jogo, o consumo tende a tornar-se a si mesmo sua própria 

recompensa”, pontua o pensador francês Lipovetsky (Idem, ibidem: p. 68).  

Em Lasch (ibidem: p. 158-160) encontramos uma boa síntese para as questões 

levantadas acima. Para esse pensador, “em uma sociedade dominada pela produção e pelo 

consumo de imagens, nenhuma parte da vida pode continuar imune à invasão do 

espetáculo (Ibidem: p. 158)”. No desenvolvimento do raciocínio dele, fica pontuado que 

os esportes não são um mundo à parte, mas “um negócio sujeito aos mesmos padrões e 

aberto ao esmo escrutínio, como qualquer outro (Ibidem: p. 160)”.  

Ao fim dessa reflexão, o pesquisador norte-americano conclui que vivemos  

 

“a emergência do espetáculo como forma predominante de 
expressão cultural. O que começou com uma tentativa de investir o 
esporte de significado religioso, de fato, (...) acaba (...) na 
assimilação do esporte pelo mundo dos espetáculos (Ibidem: p. 
160)”.   
 

De uma mega-atividade esportiva, no sentido de grandeza mesmo, o esporte 

espetacularizado da Olimpíada e da Copa do Mundo torna-se uma mega-manifestação de 

mídia, a partir da midiatização (da mídia) do esporte. Já vimos anteriormente que os 

megaeventos são produtos de mídia.  

De um simples jogo de futebol à final da Copa do Mundo ou, ainda, à abertura das 

Olimpíadas, em todos esses casos há duas dinâmicas ocorrendo simultaneamente: a do jogo 

que assistimos ao vivo estando na arena e outra, igualmente importante no mundo atual, que 

é o jogo assistido pela transmissão dos meios de comunicação de massa dessa partida, para 

torcedores fora daquele local de disputa.  

De certa maneira, essa percepção permite resgatar as ideias de Bourdieu (1997: 

p.121-128), que vão contribuir para o entendimento dos megaeventos esportivos e da 
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relação deles com os meios de comunicação de massa. É a partir das ideias do sociológo 

francês que se percebe que, inegavelmente, há “dois eventos esportivos” acontecendo no 

campo comunicacional dos megaeventos: o do jogo sendo jogado e um segundo, que é o do 

jogo sendo convertido em um produto midiático. Por isso mesmo a relação do espectador 

com o esporte, principalmente para aqueles que se relacionam com o mundo esportivo pelos 

meios de comunicação de massa, é marcada pelo sentido dado pelo espetáculo midiático.  

Contudo, para além do que Bourdieu pontua, percebemos que, quando falamos de 

megaeventos esportivos, a influência dessa segunda realidade do esporte (a midiática) é 

total. Na midiatização da mídia do esporte, o resgate não é a partir do esporte, mas sim das 

imagens dele. O parâmetro passa a ser o que foi transformado em imagem e não mais o 

corpo em ação. Eis o início da irrealidade do esporte.  

 Se por um lado os meios de comunicação de massa permitem um tipo de 

democratização do acesso ao esporte (como no caso dos megaeventos, onde poucos 

conseguem ir ao local das disputas), por outro o espetáculo midiático gera um produto 

esportivo que, às vezes, foge do que foi efetivamente o jogo no local onde ele ocorreu, 

criando outra impressão da realidade do esporte. A realidade está na imagem, como afirma 

Flusser (2011). 

 

Considerações Finais 

Com tudo o que vimos, podemos afirmar que, em termos simbólicos, Copa do 

Mundo e Olimpíadas, descolam-se da sua realidade “de berço” dentro do esporte e migram 

para o mundo dos espetáculos, território das imagens, onde em muitos aspectos negam, 

inclusive, a origem esportiva. Os megaeventos são praticamente “o outro do esporte”, o 

negativo das práticas esportivas originais.  

No caso da Mundial de 2014, o futebol, como uma mega-atividade esportiva, no 

sentido de grandeza mesmo, de espetacularizado, torna-se uma mega-manifestação de 

mídia. Por excelência, megaevento esportivo é um produto de mídia. Ele surge nas mídias 

tradicionais, no século passado, e muda rapidamente com as novas tecnologias, agora já no 

século XXI.  

Assim que o esporte midiatizado é mais que o jogo-jogado nos estádios. É produto 

de consumo, é objeto político-econômico. No mundo dos megaeventos esportivos, o esporte 

deixa de ser o foco da mensagem para constituir-se em cenário para um conjunto variado de 

imagens que se apresentam espetacularmente nos mais variados dispositivos 
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comunicacionais (televisores, computadores, telefones celulares, tablets, produtos 

impressos, etc.).  

É por isso que se torna importante compreender a estruturação, a gestão e a 

mediação desses megaeventos. No caso da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o 

entendimento do conceito comunicacional de megaeventos esportivos abre um campo de 

possibilidades para os estudos sobre o legado dessa notável atividade realizada em território 

brasileiro. Ainda que os jogos tenham se encerrado, no começo de julho de 2014, as 

imagens e suas influências permanecerão. Faz-se urgente o estudo delas para um melhor 

entendimento das dinâmicas da cultura na sociedade contemporânea.  
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