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Vamos Combinar Com os Russos? 100 Anos de Programas, Desprogramas e 

Esporte1 

Elcio Cassola Padovez2 

 

Resumo: Neste artigo, utilizamos o conceito de programa, do pensador tcheco-brasileiro 

Vilém Flusser, para se fazer um passeio lúdico pelas comemorações de 100 anos do início 

da União Soviética. Por meio de momentos-chave na história do esporte, tanto soviético 

(1917-1991) quanto russo (pós-1991), o artigo visa mostrar que nem sempre que se há 

um programa pré-estabelecido, ele acontece, e também pode ser desprogramado ou 

reprogramado. Como Flusser defende, é preciso que se brinque com o programa. Dentre 

os pontos principais da cronologia do esporte na Rússia, passamos pelas transformações 

do esporte soviético em máquina de propaganda, na busca pela conquista da Copa do 

Mundo de 1958, abortada pelas pernas tortas de Garrincha, pelas Olimpíadas de Misha 

em 1980, e a entrada de megaeventos esportivos no País, assim como o recente escândalo 

de doping de atletas olímpicos.  

Palavras-chave: Rússia; União Soviética; homo ludens; Vilém Flusser; esporte na 

política  

 

Em 100 anos de história muito intensa, tanto a União Soviética (1917-1991) 

quanto a Rússia pós-esfacelamento do bloco, de 1991 até os dias de hoje, se apoiaram no 

esporte como uma ferramenta de promoção política, seja como aspecto de cidadania, nos 

primórdios da Revolução de Outubro, ou como instrumento de diplomacia e propaganda 

a partir dos anos 1930, passando pelo acirramento e corrida tecno-espacial-esportiva com 

os EUA durante a bipolarização do mundo na Guerra Fria. De 2000 para cá, o país, 

liderado pelo grupo político de Vladimir Putin, busca utilizar do esporte para promover o 

conceito de Grande Rússia por meio de megaeventos esportivos realizados ou que se 

realizarão por lá, como o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Petersburgo (desde 2013), 

as Olimpíadas de Inverno de Sochi (2014), a Copa das Confederações (2017) e a Copa 

do Mundo (2018). 

 
             
1. Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2. Mestrando em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero (SP).  
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O presente artigo pretende fazer um passeio histórico-esportivo por alguns dos 

momentos-chave do País e também utilizar de conceitos do pensador tcheco-brasileiro 

Vilém Flusser como programa, jogo e funcionário para mostrar que mesmo quando algo 

está milimetricamente planejado, pode sofrer com desprogramações, ou também,  pela 

entrada do lúdico, do improviso e do improvável, especialmente em situações de jogo, 

que para Roger Caillois, é uma das mais altas manifestações culturais em cada sociedade 

(1990, pág.10).  

Segundo a enciclopédia Flusseriana, a palavra jogo significa “a razão central de 

todo acordo entre homens” (1996, p.257).  Flusser, um dos precursores de estudos de 

tecnologias e imagens técnicas, usa do fato de sermos "players" para estudar o lúdico e 

"brincar com o programa", que é uma das formas de se manter mais livre de posturas 

totalizantes e de "emissores que tomam decisões que programam o comportamento da 

sociedade" (1998, p.104).  

Na rica e bem sucedida história esportiva da União Soviética, como seis 

Olimpíadas conquistadas, uma Eurocopa, duas medalhas de ouro no futebol, a surpresa e 

o espanto também acompanharam as glórias sovietes, como perder um jogo contra o 

Brasil e um endiabrado Garrincha com seu antiprograma físico e tático em relação aos 

cientificamente treinados e obedientes jogadores da CCPP, assim como surpreender o 

mundo capitalista com os primorosos Jogos Olímpicos de 1980 e a figura mítica do 

ursinho Misha, que mesmo após 37 anos, segue construindo memórias e referências nas 

interfaces de celulares, notebooks e TVs.  

Já no caso da Rússia pós-URSS, a dos megaeventos esportivos e clubes 

controlado por magnatas do País, o clima de euforia por receber e organizar as Olimpíadas 

de Inverno, em 2014, e a Copa das Confederações, em 2017, e a do Mundo, em 2018, tem 

sido obrigado a conviver com pedras no meio do programa, como a deflagração do maior 

esquema de doping de atletas já realizado na história do esporte, problemas diplomáticos 

e de conflito com outros países, estádios superfaturados e também, bastante atrasados 

quanto ao que o cronograma inicial do comitê organizador previa. Xорошая поездка! 

Boa viagem!  
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1. De Tavaritch a Capitalitch  

Com a consolidação de um regime político desenhado nos ideais de Karl Marx, 

Vladimir Lênin e do Partido Comunista, a União Soviética espalhou as práticas socialistas 

a todos os setores, e o esporte não escaparia da programação da foice e do martelo. Para 

os camaradas bolcheviques, era necessário que a prática esportiva fosse estimulada de 

uma maneira proletária. Segundo Keys, "o individualismo e os hábitos de competição 

eram vícios que deveriam ser desencorajados". A busca pelo prazer, de recordes ou 

glórias no esporte deveriam ser abolidos da nova nação e na visão marxista, o esporte 

deve estar a serviço das massas, desenvolvendo suas capacidades espirituais e físicas na 

defesa da União Soviética (WASHBURN, 1956, p.491-492). Huizinga, em Homo 

Ludens, defende que, por sermos de uma sociedade derivada do espírito do jogo, a 

disciplina contribui para a glória dela.  

De1917 até 1928, floresceu o programa de internacionalismo proletário por meio 

do esporte, assim como a condenação de um modelo burguês em políticas esportivas. 

Desta forma, os tavaricths (camaradas) decidiram por não se filiar a federações 

internacionais do esporte, como boicotaram a participação soviética nas Olimpíadas, 

considerado um evento para desviar as atenções dos trabalhadores para o treinamento de 

novas guerras imperialistas, que na ótica de Flusser, poderiam ser encarados como 

funcionários, que uma vez alienados da realidade e de si, se tornam parte de aparatos 

supra-humanos industriais, culturais e administrativos (2015, p.185). Havia correntes 

ainda mais ferrenhas, como membros do Prolekut, que defendia que o esporte burguês 

era degenerado e relíquia do passado, e os "higienistas", que acreditavam que o esporte 

de competição trazia prejuízos físicos e mentais (DE JESUS, p.7).  

A preparação militar para defender a União Soviética era prioridade, e o esporte 

era uma de suas dimensões. Por isso, modalidades coletivas (futebol, hóquei, vôlei e 

atletismo), de acordo com Mertin, eram muito estimuladas pelo governo como maneira 

de se selecionar homens fortes e sem vícios para fortalecer o Exército Vermelho. O 

esporte também tinha viés de cidadania e era trabalhado em regiões rurais e centros 

menores como prática para se lutar contra o alcoolismo e outros comportamentos 

considerados "não-civilizados".  

O auge do esporte proletário foi alcançado em 1928, quando a Internacional 

Desportiva Vermelha, órgão responsável pelo assunto no País, organizou o que pode ser 



    

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

                     

4 
 

considerado o primeiro megaevento esportivo na história da União Soviética/Rússia: a 

Spartakiad, versão bolchevique dos Jogos Olímpicos, que naquele ano seriam disputados 

em Amsterdã, na Holanda. Além de contrabalançar o evento olímpico capitalista, a 

competição soviética em Moscou demonstraria o internacionalismo proletário 

(RIORDAN, 1998, p.69-70).  

Só que é neste momento, no qual os "vermelhos" se utilizam de um megaevento 

para combater os ideais burgueses e do Comitê Olímpico Internacional (COI), que o 

feitiço se vira contra o feiticeiro, e o programa vai sofrer uma desprogramação. Com a 

Europa em vias de mergulhar em regimes totalitários, e o crescimento de correntes 

antissoviéticas, o esporte passou a ser encarado por Josef Stalin (1924-1953) e o Partido 

Comunista como ferramenta de diplomacia, política externa e na construção do homo 

sovieticus, expressão talhada pela jornalista Svetlana Aleksiévitch em O Fim do Homem 

Soviético (2016, p.19).  

Com a Alemanha cada vez mais rearmada, a Itália mergulhada no fascismo e os 

eixos se agrupando para o que viria a se tornar a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

os soviéticos passaram a se relacionar de maneira mais harmoniosa e estratégica com os 

socialdemocratas, o que culminou, na esfera esportiva, no boicote conjunto dos Jogos 

Olímpicos de Berlim (1936) e a inclusão da URSS nos Jogos da Internacional Esportiva 

do Trabalho, órgão que concorria com a Internacional Desportiva Vermelha, em 1937.  

Da estrutura mais severa do tavaritch, que condenava o esporte burguês, passa a 

existir uma nova figura, o capitalitch, que ao invés de condenar eventos esportivos de 

alcance mundial e tratá-los como espetáculos imperialistas, começa a vislumbrar um 

símbolo de promover e demonstrar a superioridade do sistema comunista (GOUNOT, 

1998, p.417). Assim, e com a adesão gradativa da União Soviética a federações esportivas 

no exterior, esportes como o futebol, atletismo e halterofilismo passaram a ser chave nas 

relações diplomáticas de uma nação politicamente fechada para o mundo, mas que no 

esporte, começava a deixar as primeiras rachaduras de abertura aparecerem e se 

agigantarem no pós-guerra.  

2. A mágica pode ganhar da lógica   

O futebol, sempre ele. Este esporte absurdo, que movimenta bilhões de pessoas 

e de dinheiro, também encontrou abrigo e paixão nos corações soviéticos. E dentro da 

estrutura programática do Partido Comunista, virou arma política, de comunicação e de 
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expansão do projeto da União Soviética pelo mundo bipolar da Guerra Fria. Antes de ela 

ganhar contornos mais fortes, a partir do início dos anos 1950, os sovietes já se utilizam 

do esporte mais popular do planeta para reafirmarem sua soberania e grandeza frente a 

países vizinhos, como a Tchecoslováquia, a Hungria, a China e até mesmo, a Turquia. O 

futebol desenvolvido embaixo do programa vermelho deveria ser uma bandeira para unir 

as terras da Eurásia, que em grande parte se tornariam parte da URSS.  

O pais passa a expandir sua importância no círculo mundial do futebol após a 

filiação parcial à FIFA, em 1938 (HOBERMAN, 1995), que permitiu à União Soviética 

a escolher os adversários que iria enfrentar. Desta maneira, o programa socialista para o 

esporte, nos primórdios da Revolução de Outubro até o fim dos anos 1920, ia se tornando 

cada vez mais uma figura na parede, e dava lugar a explosão da publicidade e a busca de 

aprimoramento técnico e tático de outras escolas europeias da bola, como a alemã, por 

exemplo.  

A partir de 1946, e fortalecida pelo fim da guerra, a União Soviética passa a 

integrar o quadro de filiados da FIFA, e com a vantagem de contar com outros 14 países-

satélite, que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que forneciam seus 

mais talentosos e performáticos atletas para Moscou, o coração da URSS, Stalin e cia 

começam a ver o desenvolvimento de uma potência esportiva em termos globais. De 1952 

em diante, quando os soviéticos começaram a competir em Jogos Olímpicos, a 

preocupação de outros atletas pelos atletas socialistas se tornou uma constante crescente, 

em especial por parte dos estadunidenses.  

Nos Jogos de Helsinki, em 1952, a delegação das 15 republicas que formavam a 

URSS abocanharam 1/3 das medalhas (76) e só ficaram atrás dos americanos em número 

de ouros (40 a 22). De acordo com Washburn, no caderno Sport as Soviet Tool, a alta 

cúpula do Kremlin, não satisfeita com a segunda colocação geral, interferiu na produção 

de notícias das mídias do bloco, para que elas noticiassem que a delegação soviética havia 

vencido o megaevento realizado na vizinha Finlândia.  

Assim como a escalada de triunfos olímpicos encantou os governantes, o futebol 

também passou a ser questão de Estado. A Copa da União Soviética e o Campeonato 

Soviético, que reuniam todos os países da URSS, atraia a atenção de milhões de 

torcedores da Ucrânia ao Azerbaijão, eram um excelente laboratório para a capitação dos 

melhores jogadores que formariam a seleção soviética de futebol. Com esta formação 
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multiétnica, os vermelhos assombrariam o mundo capitalista e ocidental ao conquistarem 

a medalha de ouro no futebol nos Jogos de Melbourne (1956), além do primeiro lugar 

geral na olimpíada australiana.  

Stalin, que já havia partido para outro plano, deve ter berrado nos ouvidos do 

secretário-geral e comandante do partido, Nikita Kruchev: "Мы будем чемпионами 

мира" ou em bom português, algo como seremos campeões do mundo. E com esta 

confiança inabalável, de um "futebol científico" (CASTRO,1996 p.146) os sovietes 

viajaram até a Suécia, para buscar o troféu da FIFA, em 1958. Só que como o programa 

ou ditado dizia que era preciso combinar com os russos, eles se esqueceram de combinar 

a vitória da Copa do Mundo com um tal de Garrincha, o fulminador de Sputniks.  

2.1 O antiprograma de Mané  

           Que o Brasil ganhou o primeiro de seus cinco títulos mundiais em 1958, e que os 

soviéticos voltaram para casa nas quartas de final, ao perderem por 2 a 0 para a Suécia, 

todo mundo já sabe. 

Como tudo o que parecia vir da URSS, seu futebol tinha uma aura de modernidade e 

mistério que dava medo. Era o "futebol científico" em que os jogadores estavam 

preparados para correr 180 minutos e, depois, sapatear balalaikas sobre os bofes dos 

adversários. Dizia-se que em dia de jogo, eles faziam quatro horas de ginástica pela 

manhã. Dizia-se também que a KGB espalhara espiões pelo mundo, filmando partidas 

e que seus "computadores eletrônicos" - haviam produzido um sistema perfeito para 

derrotar qualquer equipe.  

Garrincha não seguirá a sua instrução. É imprevisível em campo. Se tem o gol aberto a 

sua frente, é capaz de passar a bola a um companheiro. Ou então, completamente sem 

ângulo, resolve chutar. Só faz o que lhe dá na cabeça no momento. Não é jogador de 

seguir instruções.  

Nunca o orgulho do "científico" futebol soviético fora tão desmoralizado, e pelo mais 

improvável dos seres: um camponês brasileiro, franzino, estrábico e com as pernas 

absurdamente tortas. A anticiência por excelência, o antiSputnik, o anticérebro 

eletrônico ou qualquer cérebro.  

(CASTRO, 1996, p.155,159 e 165)  

 

O que causa curiosidade, e que deixaria Vilém Flusser, um brasileiro de corpo e 

alma, muito contente, foi a desprogramação que o ponta-direita Mané Garrincha imprimiu 

na organização programática do escrete soviético. Mesmo em 2017, em que os 

dispositivos técnicos altamente desenvolvidos auxiliam de times de futebol a serem 

vitoriosos, este é um esporte onde o Sobrenatural de Almeida, personagem ilustre de 

Nelson Rodrigues, se aloja e vira e mexe, protagoniza zebras e imprevistos.  
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No caso do jogo válido pela terceira rodada do Grupo 4, entre Brasil e URSS, as 

duas seleções entraram com uma vitória cada sobre a Áustria e empates contra a 

Inglaterra, e quem vencesse o duelo, se classificaria direto para a fase seguinte. O segundo 

colocado precisaria jogar uma partida de repescagem contra o terceiro melhor da chave 

para tentar sobreviver.  

Na delegação brasileira, chefiada por Paulo Machado de Carvalho, o temor era 

de que o complexo de "vira-lata" (RODRIGUES, 2007, p.118) dominasse os jogadores 

contra os científicos soviéticos. Só que Garrincha, o anti-herói, o antiesquema tático e 

antiprograma, perguntava desconfiado a Nilton Santos na véspera da partida, a primeira 

que ele jogaria no mundial: "será que esses caras são bons de bola?".  

E com apenas três minutos de jogo, duas bolas na trave chutadas por ele, vários 

marcadores driblados e um gol de Vavá, Mané teve a certeza de que o "bicho" não era tão 

feio quanto se pintava e se vendia nos jornais e rádios na época. Frente à máquina de 

propaganda soviética, que utilizava do futebol como uma de suas plataformas de venda 

aos olhos do mundo, Garrincha ainda presenciou o 2 a 0 com Vavá, 36 chutes a gol, 18 

deles com perigo (CASTRO, 1996, p.165). Para Nelson Rodrigues, em sua crônica na 

Manchete Esportiva de 21 de junho de 1958, "nos primeiros três minutos, o seu "Manoel", 

já tinha derrotado a colossal Rússia, com Sibéria e tudo o mais". Nelson vai além na 

descrição lúdica do jogo, e escreve que Mané "driblou até as barbas de Rasputin", e que 

"a desintegração da defesa russa começou, exatamente, no momento em que Garrincha 

tocou na bola". Lev Yashin, o lendário goleiro Aranha Negra, evitou uma goleada, no 

jogo no qual Ruy Castro descreve que a mágica venceu a lógica.  

3. Uma lágrima para a eternidade  

Para curar as mágoas abertas por Garrincha e a seleção canarinho e sueca na 

Copa de 1958, Yashin e seus tavaritchs venceram a primeira Eurocopa, em 1960, e ainda, 

em 1988, os soviéticos "dariam o troco" nos Jogos de Seul. O "programa" brasileiro no 

futebol, de habilidade, toque de bola e um time com Sócrates, Falcão, Serginho Chulapa 

e Zico, sucumbiu diante do pragmatismo da seleção olímpica comandada por Konstantin 

Beksov.  

Mas para o Partido Comunista, o futebol, sozinho, uma monocultura, não deveria 

ser a prima-dona da companhia vermelha. A URSS, que a partir da década de 1950, 

assumiria sua vocação policultural no esporte, começou a investir pesado sobre a regência 
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de Kruchev em escolas especiais do esporte, que na visão governamental, eram a chave 

para se consolidar como potência olímpica e dominante em Jogos Olímpicos (METSÄ-

TOKILA, 2002, p.198).  

Com esta política esportiva mais agressiva na formação de atletas nos 15 países 

que constituíam da União Soviética, os membros do Partido Comunista acreditavam que 

descobririam novos valores para a corrida olímpica, que assim como a espacial, dividiam 

a agenda política contra os EUA. Como defende Hazan (1982, p.31), mesmo que este 

fosse um sistema que nem sempre se mostrasse eficiente, por conta da dificuldade de 

adaptação de jovens atletas a rotina desgastante de treinos e estudos, a política esportiva 

dos soviéticos era um veículo poderoso para se comunicar não o sucesso do indivíduo, e 

sim, do regime comunista. Segundo o professor de Relações Internacionais da UFRJ, 

Diego de Jesus, tal política também foram úteis para a criação de um ideal multinacional 

coletivo e o desenvolvimento de valores comuns.  

E se o destaque da URSS em Olimpíadas já era uma realidade a partir de 1952, 

o grande objetivo do Estado passou a ser, junto com o primeiro lugar no quadro de 

medalhas, sediar os primeiros Jogos no Leste Europeu, e de tabela, tirar da cidade 

americana de Los Angeles o direito de receber a edição de 1980. E conseguiram! Em 

1974, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que Moscou receberia os cinco aros 

coloridos, além de um acirramento com as relações com os EUA, que por conta da invasão 

do exército soviético no Afeganistão, em 1979, decidiu, junto com mais 64 países aliados, 

pela não-participação nos Jogos do ano seguinte. A decisão, além de política, também 

visou esvaziar o megaevento na capital moscovita e diminuir sua importância.  

Para os americanos, a competição no bloco comunista seria um fracasso e 

mostraria aos olhos do mundo uma nação atrasada, incapaz de sediar os Jogos Olímpicos. 

Como atesta o analista político Vilen Ivanov, em entrevista para o jornal Sputnik: "Os 

EUA não estavam interessados no êxito dessas Olimpíadas porque elas foram organizadas 

pela União Soviética". Já para o historiador Aleksei Pilko, também em entrevista para o 

Sputnik, os Jogos em Moscou "foram destinados a demonstrar que a URSS era um país 

desenvolvido, com uma sociedade bastante moderna, que o nível de vida na União 

Soviética era elevado e que a sua demonização pelo Ocidente não tinha fundamento".  

Os amerikantsky ainda não contavam com a astúcia vermelha, que na 

maquiagem publicitária da capital, limpou parques e ruas, além de ter colocado na prisão 
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criminosos e prostitutas. E, além da liderança folgada no quadro de medalhas (195) os 

soviéticos tinham como plano fazer da 22ª edição uma Olimpíada inesquecível e que 

nunca mais se descolasse das memórias vividas ou construídas dos amantes dos esportes 

ou dos que apreciam a espetacularização dos megaeventos. Para que isso fosse possível, 

deixaram o melhor para o final. Na cerimônia de encerramento, ao invés da figura de um 

urso vermelho mal-humorado e bêbado, aparece Misha, a mascote dos Jogos, formado 

em mosaicos gigantescos no estádio Luznihki, com lágrimas caindo do olho direito em 

sua despedida midiática. E numa época em que a TV já estava consolidada como um dos 

principais meios de comunicação, os soviéticos, que para Hazan (1982, p.18), souberam 

como nenhum Estado atacar os sistemas de audiência, penetrar por todas as defesas e se 

engajar com a audiência até mesmo emocionalmente por meio do esporte, foram mestres 

em subverter a lógica e a praga pessimista que o bloco capitalista lhe rogara.  

Através da televisão, o esporte se tornou não apenas espetáculo esportivo, o que ele 

sempre foi para seus apreciadores que assistiam a um encontro esportivo, mas grande 

espetáculo pura e simplesmente, parte do show midiático, do storytelling e do 

entertainment, e dirigido a todo mundo, não apenas aos apaixonados pelo esporte, sem 

distinção de idade, de sexo, de país, de meio social. 

 (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.290)  

 

4. As ruínas caem e a Rússia se reprograma  

O homo sovieticus, tão venerado e enigmático em sete décadas do século XX, 

que na opinião do historiador Eric Hobsbawn, são os mais longos de toda a história, 

começa a se esfarelar, como grãos que calculam, a sua ruína ao longo da década de 1980. 

A maior abertura política e econômica, aceleradas pelas reformas de Mikhail Gorbatchov, 

a Perestroika e a Glasnost, o esporte também não passaria incólume. As escolas 

esportivas, tão importantes para que a URSS vencesse seis das nova Olimpíadas que 

disputou entre 1952 e 1988, foram perdendo o caráter estratégico, e desde 1981, já não 

eram voltadas exclusivamente a atletas. O dinheiro também começou a balançar os ideais 

socialistas e o governo Gorbatchov instituiu a cobrança pelo uso de aparelhos esportivos 

espalhados pelo bloco, como estádios de futebol.  

Setores que ficaram por muito tempo escondidos ou invisíveis das políticas 

esportivas soviéticas, como as mulheres e deficientes físicos, também começaram a se 

rebelar contra o sistema. As mulheres, que eram proibidas de disputar modalidades como 

futebol, judô e halterofilismo, por sua suposta fragilidade física, começaram a reivindicar 

mais espaço, o que resultou em participações em torneios de judô, tanto nacional quanto 
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internacionalmente. Os deficientes, que de 1917 até 1988, ficaram praticamente 

invisíveis, só começaram a ter a prática esportiva incentivada quando a URSS já mostrava 

sinais de que não iria muito longe.  

Problemas como a remuneração de atletas por vitórias obtidas, e que queriam 

viver sobre as bases de uma economia capitalista, e não só servir o País, além do uso 

sistemático de anabolizantes e substâncias proibidas, também começaram a mostrar que 

o velho Urso Vermelho já estava cansado, estafado, e cada vez mais, integrado a um 

mundo em que o poder do capital dá as cartas. 

5. Эра мегасобытий - A Era dos Megaeventos  

              Como uma garrafa de vodca, que se esvazia rapidamente durante as congelantes 

temperaturas do inverno russo, o País, agora não mais bloco soviético, começou a se 

reprogramar de maneira bastante acelerada. A expressão "só um soviético pode entender 

um soviético" já não fazia mais sentido, pois a União Soviética havia se tornado uma 

nostalgia, um Good Bye, Lênin. Sob o comando de Boris Yeltsin, o primeiro presidente 

eleito desde 1997, o ano de 1992 marcou profundamente a alma e a cultura russa, devido 

às privatizações selvagens. 

O Estado já não possuía alma. Era uma pessoa livre. Havia poucas pessoas como aquela. 

Havia mais pessoas que se irritavam com a liberdade: “Comprei três jornais, e em cada 

um tinha uma verdade. Onde é que está a verdade real? Antes você lia o jornal Pravda de 

manhã e ficava sabendo de tudo. Entendia tudo”.  

(ALEKSIEVTICH, 2016, p.23)  

 

Do grande espólio da URSS, o governo viu a chance de agradar amigos até então 

ricos, e que após a venda de companhias de gás e petróleo a times de futebol a preços 

irrisórios e sem concorrência, se tornariam magnatas bilionários. Os clubes CSKA, que 

pertencia ao exército, o Dínamo de Moscou, de propriedade da KGB, e o Spartak, até 

então time dos trabalhadores, passaram a ser parte do programa esfomeado de 

privatizações e se tornaram "times que você conhece só o presidente; o verdadeiro dono, 

nunca", como explica o ex-jogador Alexsander Bubnov, e hoje um dos executivos da 

Federação Russa de Futebol. Não existe mais a figura do tavaritch ou do capitalitch e seus 

dilemas. O jorro de dólares e rublos esfacelava 22 milhões de m2, 200 etnias e 100 idiomas 

diferentes. Agora, é cada um por si, e a Rússia, mesmo cambaleante, como um 

personagem bêbado de Dostoievski, não perdeu seu gigantismo, e dele, vai surgir o 

interesse em receber megaeventos esportivos globais.  
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Se Yeltsin abriu uma porta ao mundo capitalista, Vladimir Putin, a partir de 

2000, quer abrir um portal para mostrar ao mundo uma Rússia Unida, o nome de seu 

partido, e que também, ela é soberana. E por meio do esporte, como nos tempos de URSS, 

a grande figura política da nação, aliado a nomes-chave como Dmitri Medvedev e Vitaly 

Mutko, inauguram a era dos megaeventos em solo russo. Já como forma de se promover 

para a FIFA e reforçar a candidatura da Rússia para sediar a Copa do Mundo de 2018, o 

bom e velho estádio Luzhniki recebeu, em 2008, a final da Liga dos Campeões, entre os 

ingleses do Manchester United e o Chelsea, que por coincidência, se tornou um dos clubes 

mundo afora controlado pelo dinheiro de magnatas russos. No caso da equipe de Londres, 

o dono atende pelo nome de Roman Abramovich, que por meio de outra empresa, também 

comanda as ações do CSKA Moscou.  

Por ser membro integrante do grupo emergente dos BRICs, formado por Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul, o governo Putin também entrou na febre alucinante 

para receber megaeventos esportivos realizados pela FIFA, muito por conta de a indústria 

de eventos ter sido entendida pelas nações e pelas empresas como mecanismo mais 

influente que campanhas publicitárias internacionais de consumo turístico da metrópole 

(ELIAS; GOTARDO; VIEIRA,2017, p.4). Se Pequim teve as Olimpíadas de 2008, a 

África do Sul a Copa de 2010, e o Brasil o mundial de 2014 e os Jogos de 2016, por que 

os russos não poderiam sediar um desses eventos midiáticos?  

6. Uma aventura corrupta e dopante  

O relógio digital marca 12h do dia 17 de junho de 2017. Em quatro meses, e no 

mesmo dia, se comemorarão os 100 anos da entrada triunfal dos bolcheviques e do 

camarada Vladimir Ilyich Ulyanov, Lênin para os mais íntimos, em São Petersburgo. 

Algumas dessas memórias devem passar pela cabeça do presidente Vladimir Putin nesta 

mesma cidade e dentro da imponente Arena Krestovsky, que custou cerca de R$2,4 

bilhões, segundo o comitê organizador da Copa 2018 e dez anos de obras para receber o 

jogo inaugural da Copa das Confederações, entre a anfitriã Rússia e Camarões.  

Putin, um entusiasta dos esportes e muito informado quanto ao uso do 

aparelhamento político que ele pode trazer, deve ter saudades do dia 2 de dezembro de 

2010, quando a FIFA anunciou que a Rússia sediaria o mundial em 2018, o primeiro 

megaevento esportivo do futebol de significância global, que na concepção de 
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Mazenreiter, transforma os megaeventos em uma plataforma poderosa para transmitir 

informações e representações (2010, p.31) 

 De uma economia que no início do século XX, chegou a registrar 7,3% de 

crescimento anual segundo dados da consultoria Goldman Sacks, também registrou 

contração de 3,7% em 2015. Segundo previsões da Rosstat, órgão econômico estatal do 

Kremlin, 2017 deve registrar um tímido crescimento de 1%.  

Como na Rússia, política e esporte andam entrelaçados desde os primórdios da 

União Soviética, a queda da cotação do rublo, do preço do gás e do petróleo, aliados a 

sanções dos EUA pelo conflito russo e anexação militar da Crimeia, região pertencente à 

Ucrânia, impactaram negativamente e fizeram com que a organização para a Copa do 

Mundo sofresse desprogramações. Apesar de muitas obras de estádios e de infraestrutura 

estarem prontas ou adiantadas, a um ano do megaevento esportivo, as cidade-sede de 

Kaliningrado e Ecaterimburgo parecem estar ainda em 2010, ano do anúncio, pois seus 

estádios e arredores continuam imensos canteiros de obras indefinidos.  

Os reveses locais também suscitam críticas de jornalistas que trabalham em 

veículos do País, como Yulie Yakovleva, do Soviet Sport. Para Yulie, é uma vergonha 

que o estádio de São Petersburgo tenha custado mais do que a construção da Arena 

Corinthians e a remodelação do Maracanã juntos. Ela também critica o fato de o gramado 

ser muito ruim e nem ter sido testado para a abertura da Copa das Confederações.  

Já para o comitê organizador e para o alto escalão esportivo russo, liderado pelo 

ministro Vitaly Mutko, braço-direito e "irmão" de Putin dos tempos da KGB, o tom é de 

manter o otimismo acesso e o discurso governamental de sucesso das obras. Em entrevista 

ao SporTV no fim de 2014, Mutko declara que a organizar um mundial é a maneira de se 

sair da crise. "Nós temos que construir ou erguer 13 aeroportos, construir três estações de 

metrô, milhares de quilômetros de estrada, modernizar hospitais, melhorar as cidades, 

construir novas ruas e orlas, e além disso, melhorar as instalações esportivas. Isso 

significa que temos trabalho para empresas e pessoas".  

A imagem internacional dos órgãos esportivos e de atletas russos também entrou 

em xeque, após uma longa investigação da TV alemã ADR descortinar que a Rússia 

mantém um programa de dopagem altamente construído e com a anuência do governo e 

de laboratórios antidoping no País, que ao invés de colaborarem para o controle de atletas, 

ajudavam os com maior potencial de ganho de medalhas em Olimpíadas e mundial a 
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camuflarem substâncias proibidas e testes positivos. A atleta Yuliya Rusanova, que 

competia nos 800m, e o marido, Vitaly Stepanov, ex-dirigente da Agência Antidopagem 

da Rússia (Rusada) que denunciaram as práticas e não quiseram mais fazer parte do 

programa, também revelaram que muitos atletas que optaram por não se doparem eram 

excluídos da participação de seletivas e eram perseguidos por autoridades esportivas da 

Rússia.  

Por conta das denúncias e confirmação do programa de dopagem, a delegação 

de atletismo olímpica russa, assim como 1/3 dos atletas que viriam aos Jogos do Rio 

foram impedidos pelo COI e federações internacionais de desembarcar no aeroporto do 

Galeão. Se os outros 2/3 ainda disputaram as primeiras Olimpíadas na América do Sul, e 

ajudaram a Rússia a ficar no quarto lugar geral, a delegação paralímpica de lá foi banida 

dos Jogos Paralímpicos do Rio.  

O temor de atendados recentes do Estado Islâmico em cidades europeias também 

fez com que as autoridades russas incluíssem em seu programa de segurança para a Copa 

das Confederações e do Mundo um cartão do torcedor para aqueles que irão aos 

megaeventos, e que eles só terão acesso às áreas de competição com a identificação prévia 

e o ingresso. Segundo reportagem da Folha, a medida visa impedir que pessoas com 

problemas judiciais em outros países, como os hooligans, nem consigam desembarcar na 

Rússia.  

7. Considerações finais  

Mesmo que os megaeventos no formato atual tenham levantado inúmeras 

críticas em relação às enormes exigências da FIFA e do COI, além do pouco legado que 

eles têm trazido pós-festa, a Rússia tem corrido contra o relógio que programa, calcula e 

pressiona como um dispositivo técnico cruel, para entregar uma competição que, com seu 

megaespectáculo de arenas futuristas, mesclada a um texto cultural das glórias e tradições 

locais, que tem sido exibidas em plataformas como o site e redes sociais oficiais da Copa, 

o Welcome2018.  

Sediar competições deste porte vem se mostrando uma grande problemática 

quando elas se encerram e o País precisa pagar as contas astronômicas que a FIFA ou o 

COI deixam. O caso do Brasil, último a receber a Copa do Mundo e integrante aos BRICs, 

pode servir como parâmetro à Rússia. No site do Portal da Transparência do Comitê 

Organizador da Copa do Mundo no Brasil, foram envolvidos R$22,5 bilhões em 
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melhorias na infraestrutura (aeroportos, rodovias e mobilidade urbana) e R$ 1,5 bilhão 

em gastos operacionais. Para adequar ou construir os 12 estádios do mundial, saíram R$ 

8,33 bilhões dos cofres públicos. Se somarmos apenas os três valores, chega-se ao 

montante de R$32,33 bilhões, o que representaria R$ 2,33 bilhões de déficit se usarmos 

como parâmetro os R$30 bilhões movimentados pela Copa do Mundo de 2014. 

 Muito diferente da situação da FIFA, que segundo documento divulgado pela 

entidade após o término do megaevento esportivo. Segundo o balanço divulgado no site 

da FIFATM, os 30 dias do mundial no Brasil geraram uma renda de U$ 4,8 bilhões para 

seus cofres. Se considerar eventos extras e vendas de ingressos, que foram geridos pela 

entidade, o lucro salta para R$ 5,7 bilhões, livres de impostos, já que uma das exigências 

para o país-sede realizar uma Copa do Mundo é oferecer isenção fiscal ao órgão.  

Há um movimento cada vez mais crescente de países e cidades quanto ao 

formato desses megaeventos esportivos. Roma (Itália) e Estocolmo (Suécia) retiraram as 

candidaturas para receberem as Olimpíadas de 2024, que serão em Paris, alegando 

descompasso do COI com a situação do mundo atual. A recusa de centros mais 

desenvolvidos em sediar tais eventos globais abre espaço para centros menos 

desenvolvidos e com histórico de corrupção e pouca transparência em suas instituições, 

como a Rússia e o Catar, que receberá a Copa do Mundo de 2022. Segundo a FIFA, em 

seu site, a estratégia de ampliar a viagem do mundial para mais regiões se dá por conta 

de se desenvolver o futebol de maneira homogênea. Em 2017, a entidade também 

anunciou que a partir de 2026, o torneio terá 48 seleções, 16 a mais do que atualmente, 

decisão que vai mais de encontro a uma hipertrofia do que uma readequação a um mundo 

que vive tempos de incerteza, muitos conflitos e uma escalada, não da abstração, mas do 

crescimento vertiginoso de regimes totalitários, que enxergam o esporte como arma 

política e de promoção no exterior. 
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