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O Boletim RI Up2Date 
 
O Boletim RI Up2Date é parte do projeto da graduação em Relações Internacionais UniBH RI Up2Date, que 

visa formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes. As questões levantadas são discutidas em mesas redondas entre 

os alunos, provocados pelos professores a construírem uma discussão informal e provocadora.  

 
Para enriquecer os debates, os professores do curso de Relações Internacionais e seus pesquisadores 

convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios e/ou referências relevantes para o campo. A 

finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas. Nesse volume, teremos a 

discussão sobre Legado da Copa, tema mais votado pelos estudantes para fazer parte dos debates em 

2014/2. 

 

 

Boa leitura! 
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As organizações internacionais e seu papel: possibilidades de FIFA 
Prof. Maria Cristina Aires 

 

 

O papel das instituições internacionais e sua relevância com relação ao comportamento dos atores no 

cenário internacional têm sido objeto de análises e pesquisas ao longo dos últimos anos, desde a 

consolidação do estudo de Relações Internacionais como disciplina isolada. Algumas correntes teóricas, 

como o institucionalismo, o liberalismo e o funcionalismo, atribuem papel preponderante às instituições 

internacionais como facilitadoras do processo de cooperação, em função de seu impacto sobre os 

interesses dos atores no sistema. Outras abordagens, por outro lado, tendo como expoente máximo o 

realismo, conferem pouca relevância à capacidade de mudança promovida por estas instituições, bem 
como à possibilidade de cooperação e de solução de conflitos entre os atores por meio de tal mecanismo.  

 

Na perspectiva construtivista, as organizações apresentam um papel de grande relevância na coordenação 

entre os diferentes atores envolvidos em torno de uma área temática. Para esta corrente de pensamento, 

as organizações (entendidas como formalização das instituições)1 não se limitam a constranger o 

comportamento dos atores ou restringir as opções disponíveis, e sim atuam como possíveis canais de 

transformação da definição de interesses (HERZ e HOFFMANN, 2004) e de possível mudança do processo 

de tomada de decisões, favorecendo o processo cooperativo. Ainda de acordo com o marco construtivista, 

o fato de refletirem um entendimento intersubjetivo faz com que tenham respaldo por parte dos atores, já 
que não se constituem a partir de valores arbitrários ou negados pelos atores envolvidos no processo. 

Sendo assim, contam com relativa autoridade e com a possibilidade de atuar como orientadora do 

comportamento, através da prescrição de normas e regras, calcadas no entendimento intersubjetivo que 

lhes apoia (ADLER, 1999). 

 

Além disso, as organizações internacionais podem atuar como fóruns, gerando um espaço de interação 

entre os diversos atores e promovendo, assim, a construção e reformulação de interesses e identidades. 

Estes fóruns atuariam no sentido de promover o debate acerca de questões importantes na área temática 

em questão. A partir disto, temos que a eficácia das organizações associa-se exatamente ao grau de 

                                                
1 As organizações internacionais se constituem, então, como a expressão de um conjunto de normas e princípios cristalizados no 
tempo que se orientam para a resolução de determinado problema. Sendo assim, não criam as normas e princípios, e sim postulam  
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influência que seus princípios, normas e regras apresentam sobre os atores internacionais. A eficácia, 

portanto, não é entendida como na lógica institucionalista, segundo a qual uma organização só é eficiente 

se atende às demandas para as quais foi criada. O construtivismo argumenta que uma organização é 

eficaz quando o padrão de comportamento estabelecido por ela é tomado como referência pelos atores, 

independente se as regras sejam sempre cumpridas ou não. Ou seja, quando os princípios e normas que 

aquela organização expressa são considerados importantes pela sociedade internacional, e as regras 

advindas destes princípios são tomadas como referência pelos atores, a organização é eficiente, pois serve 

como parâmetro para a ação.  
 

A noção de eficácia é relativamente abrangente e torna necessária a avaliação da medida em que as 

organizações internacionais são, de fato, relevantes para os atores no sentido de orientar sua conduta e 

sua percepção acerca do cenário internacional e sua dinâmica. Partindo de tais premissas, algumas 

questões acerca da copa do mundo realizada no Brasil neste ano e sobre a atuação da FIFA emergem 

como relevantes no estudo das organizações internacionais:  

 

(i) Podemos dizer que tal organização altera os interesses dos atores envolvidos?  

(ii) As normas estabelecidas têm gerado prescrição de comportamento? 
(iii) Os debates gerados em torno da área temática, como o racismo no futebol ou o valor das 

transações econômicas envolvidas, tem efetivamente alterado percepções e 

comportamentos? 

(iv) Tais debates operam em uma lógica democrática, favorecendo o compartilhamento 

intersubjetivo de ideias? Ou será ainda que tal atuação pode ser percebida de outras formas, 

por meio de outras ferramentas teóricas? 

 

Assim, além do legado material e imaterial deixado pelo evento em nosso país, temos um outro, e precioso, 

legado: novas agendas de pesquisa para o campo das relações internacionais, com o surgimento de novos 
questionamentos teóricos e empíricos. Enquanto construtores críticos da sociedade que nos circunda, 

cabe-nos agora seguir refletindo sobre essas questões, aprofundando essas agendas, e, acima de tudo, 

vislumbrando a emancipação de nosso entorno. 
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O custo de oportunidade da Copa do Mundo no desenvolvimento socioeconômico 
brasileiro 

Prof. Leandro Terra Adriano2 
 
 

Apontar para um possível “legado” da Copa do Mundo realizada no Brasil nesse ano é uma escolha 
otimista de palavras. É certo que receber o maior evento esportivo do mundo gera impactos significativos, 

mas antes de coroar o – aparentemente bem sucedido – evento, devemos revisitar debates inacabados 

como o desenvolvimento social e econômico brasileiro, o papel do Estado na promoção de bem estar e 

riqueza, e principalmente, contrastar os vários riscos, perdas e sacrifícios provenientes da grande 

mobilização de recursos (financeiros, políticos e laborais), com as conhecidas oportunidades econômicas 

no turismo e na promoção do Brasil como destino confiável de investimentos estrangeiros. Podemos tentar, 

brevemente, correlacionar questões como o financiamento das obras de infraestrutura e dos estádios, a 

intensa participação do governo atual na vida econômica privada do país, e os vários descuidados 
ocorridos nos campos da Segurança e dos Direitos Humanos antes, durante, e talvez depois da Copa.  

 

De fato houve ganho em vários setores da sociedade, e é provável que esses ganhos se reproduzam nos 

próximos anos, gerando um verdadeiro legado. O nosso trabalho é, entretanto, compreender os limites e os 

custos desses ganhos, ou seja: o que levamos para casa e o que deixamos para trás? 

 

 

“Desenvolvimento” nessa altura do campeonato 
 

Há menos de dois meses do fim das competições, a maioria dos estudos acadêmicos já publicados versam 

em sua maioria a respeito da cobertura midiática dada ao evento. Estudos quantitativos sobre o 

crescimento do PIB e a geração de riqueza em escala nacional e regional necessitam de tempo, pois o 

dinheiro acrescido no mercado gera lucro, mas também gera ônus. A Copa do Mundo é, antes de tudo, um 

empreendimento privado, organizado por uma federação internacional de confederações de clubes 

desportivos igualmente privados. Isso significa que o “bem público” não é necessariamente o objetivo – e 

muito menos a obrigação – desse tipo de mobilização, mas como a Federação Internacional de Futebol 
                                                
2 Pesquisador convidado pelos docentes RI UnibH. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
PUC Minas. Contato: leandroterra.bh@gmail.com 
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(FIFA) requer dos anfitriões do seu monumental espetáculo uma participação no financiamento das obras e 

preparativos, a responsabilidade pela infraestrutura logística e segurança fica a cargo do Poder Público. 

Estádios e centros de treinamento recebem investimento de patrocinadores, clubes e da própria FIFA. 

Mesmo assim, o governo decidiu financiar e subsidiar esses empreendimentos através do Banco Nacional 

do Desenvolvimento (BNDES), que tem reservas compostas por contribuições trabalhistas como o 

Programa de Integração Social (PIS), diga-se de passagem; dos governos do Estado; e da redução de 

impostos. 

 
Tal vulto governamental causou a impressão na sociedade civil de que a Copa era uma espécie de 

empreendimento público desastradamente voltado para o desenvolvimento brasileiro, e ela reagiu de 

acordo protestando nos jornais e nas ruas contra os exorbitantes gastos. A revolta não é descabida: se, de 

um lado, cresce o setor do turismo e outros correlatos à Copa, do outro, endividam-se de dinheiro público 

as empresas que gerenciarão os estádios daqui para frente, elitizando de vez o futebol brasileiro para 

conseguir fechar a conta. As obras e subsídios promovidos diretamente pelo governo se transformarão em 

dívida pública, o que nos faz lembrar de um conceito caro aos economistas: custo de oportunidade. O 

dinheiro público despendido em um evento privado faltará às demandas verdadeiramente ligadas ao bem 

estar social, e vale lembrar que foi por esse motivo que a capital sueca Estocolmo recusou-se a se 
candidatar à Cidade-sede das Olimpíadas de 2022. 

 
 
Anomalias políticas e atropelamentos sociais 
 
Além do risco econômico gerado pela tentativa do governo em tratar a Copa politicamente, a mais 

transparente democracia dos BRICS3 – sim, o Brasil – experimentou anomalias causadas pela postura do 

Estado perante a segurança dos eventos, as manifestações e as tortuosas obras de rodovias, viadutos e 

estádios. A Lei Geral da Copa nos surpreendeu ao criminalizar as manifestações e reviver o termo 
“terrorista” que, no Brasil, foi somente utilizado durante o regime militar. O Exército foi às ruas munido de 

um mandato legal, e as polícias militares agiram com violência. Não precisamos entrar no mérito da 

ameaça causada por vândalos e tumultos, mas a facilidade como tal passo foi dado pelos nossos 

legisladores demonstra um certo desequilíbrio de valores em nossa sociedade. 

                                                
3 Acrônimo para o grupo estatal compost por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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Segundo a Organização Não-Governamental Conectas, cerca de 200 mil pessoas foram despejadas de 

suas casas para a realização das obras, número dez vezes superior ao que ocorreu na África do Sul. As 

obras, em si, causaram problemas trabalhistas, como jornadas ilegalmente estendidas e mal remuneradas, 

e graves acidentes. Cidades como Fortaleza não receberam uma expansão adequada nos Juizados de 

Menores, tampouco outros mecanismos de proteção ao menor sexualmente explorado e de combate ao 

tráfico de pessoas. Por outro lado, essa situação serviu para nos alertar sobre a diferença que existe entre 

a exploração de menores e a prostituição “legal”. Muitas pessoas que dependem do mal falado “turismo 

sexual” estão se organizando e se mobilizando para conquistar direitos trabalhistas, e isso se fortaleceu 
nos preparativos para a competição. 

 

 

O primeiro e mais evidente legado da Copa 
 

O aquecimento da economia proveniente diretamente da expansão da rede hoteleira, expansão de 

aeroportos e da promoção do turismo a lazer e a negócios certamente virá.  Uma pesquisa feita pelo Recife 

Convention & Visitors Bureau, em agosto de 2014, mostra que 71,2% dos empresários associados 

consideram positivos os resultados gerados pela Copa em Pernambuco. A aprovação sobe para 84,8% em 
relação ao Brasil.  As consecutivas Olimpíadas de Seul (1988) e Barcelona (1992) serviram como 

catalisadoras de várias demandas de reforma urbana que estavam estancadas até então, trazendo 

benefícios de longo prazo às Cidades-sede em aspectos como mobilidade urbana e zoneamento.  Apesar 

da substituição do plano de construir metrôs e trens urbanos pela adoção do Bus Rapid Transit (BRT) ter se 

mostrado duvidosa, é consenso que a maioria das Cidades-sede brasileiras também possuíam demandas 

de transporte e infraestrutura ignoradas há anos, e que podem ter sido ao menos levemente sanadas. 

 

Apesar dessas esperanças, o único legado da Copa evidente até agora não é de ordem econômica, e sim 

política e social. O que era antes um incontestável entretenimento popular, tornou-se um gatilho para 
manifestações, organização de movimentos sociais, e alto criticismo ao Poder Público. Os gastos e os 

resultados foram registrados e sabatinados, o que demonstra a recente maturidade civil e política do país, o 

que em matéria de desenvolvimento, é uma variável essencial à organização e distribuição do crescimento 

econômico. 
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Legado da Copa: Segurança e fluxo de pessoas no Brasil durante a Copa 
Prof. Walter Mendes 

 

“Nossa sociedade não é a sociedade do espetáculo, mas da vigilância”. 
Michel Foucault4 

 
 

Um mês de competição, sessenta e quatro jogos. Mais de um milhão de turistas estrangeiros, fluxo 

surpreendente até mesmo para as expectativas iniciais do próprio governo. Entre os dois dias que 

antecederam e os dois que sucederam a Copa do Mundo FIFA 2014, quase dezoito milhões de 

passageiros circularam pelos vinte e um principais aeroportos do Brasil. O público também foi além do 

esperado: no total, quase três milhões e meio de torcedores compareceram às doze arenas das cidades-

sede, em uma média apenas superada – em oito décadas de história, mesmo assim por pouco – pelo 

Mundial dos Estados Unidos, realizado em 1994. Na Copa dos superlativos, tais números configuram 

verdadeiro pesadelo para os responsáveis pela segurança de um evento desta magnitude.  
 

De fato, a realização de uma Copa do Mundo – ou qualquer grande evento congênere – demanda de seu 

anfitrião a adoção de uma estratégia capaz de assegurar um ambiente pacífico em termos de segurança 

pública, não só durante o evento propriamente dito, mas também nos momentos que o antecedem. Além 

disso, os maciços investimentos necessários para tal atuação tornam impensável um cenário posterior que 

não seja caracterizado por um incremento relevante na segurança da própria população – o famoso legado 

da Copa. Com isso, é inegável que a preparação das forças de segurança pública para tais eventos 

constitui uma tarefa extremamente complexa, a exigir muito planejamento e integração.  

 
Notadamente com a conjuntura que se seguiu aos atentados de 11 de setembro, os assuntos de segurança 

foram se tornando cada vez mais centrais no que se refere à realização de grandes eventos (o orçamento 

da segurança com a realização de Jogos Olímpicos, por exemplo, atualmente ultrapassa a casa do bilhão 

de dólares). Decorre de tal relevância a emergência de um fértil campo de pesquisas em segurança, com 

estudos acerca da realização de eventos esportivos de grandes proporções e intensos fluxos de pessoas.  

 

                                                
4 FOUCAULT, Michel. Surveiller et Punir: naisance de la Prison. Paris: Gallimard, 1975, p. 218. Tradução livre pelo autor do 
original em francês. 
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Na busca de uma agenda interdisciplinar de pesquisa, Giulianotti e Klauser bem sistematizam, em três 

grupos, questões afetas à securitização de tais acontecimentos: o crescente número de mega-eventos 

esportivos realizados no Sul em relação ao Norte (na artificial divisão do mundo que distingue o Sul, com 

países pobres, do Norte, com países ricos); riscos e estratégias de segurança específicas desses eventos 

que carecem de investigação (incluindo ameaças terroristas, violência de torcidas e riscos mais amplos 

associados à pobreza, desigualdade social e criminalidade urbana); bem como os “legados de segurança” 

que decorrem dos grandes eventos, em especial o incremento tecnológico da vigilância, políticas sociais 

com foco na segurança e a requalificação urbana (GIULIANOTTI & KLAUSER, 2010). 
 

Sobre o mesmo objeto, Boyle e Haggerty detalham aspectos emergentes de mega-eventos 

contemporâneos que influenciam e são influenciados por mudanças no campo da segurança. Para eles, 

notadamente três dinâmicas merecem especial consideração: a tendência para uma lógica de precaução 

no planejamento da segurança; um “deslocamento semiótico” no qual a iconografia da segurança está em 

ligação estreita com a produção de espetáculos urbanos contemporâneos; e as variadas formas de legados 

em segurança e vigilância que circulam para além do enquadramento espacial e temporal do próprio evento 

(BOYLE & HAGGERTY, 2009). 

 
Neste contexto, a governança brasileira dos aspectos de segurança afetos à realização da Copa do Mundo 

de 2014 é também um profícuo objeto de investigação. Em ocasiões de tal magnitude, há que se adotar um 

entendimento ainda mais abrangente da segurança pública, abarcando fatores como a capacidade de 

resposta imediata a ameaças à integridade dos indivíduos (população, turistas, delegações, convidados, 

dentre outros). Assim, o planejamento estratégico perpassa necessariamente medidas de gerenciamento 

em caso de distúrbios civis, atentados terroristas, catástrofes climáticas, bem como todo acontecimento que 

possa colocar em risco a segurança de todos os envolvidos – incluindo a do próprio Estado.  

 

Naturalmente, a eficácia das ações adotadas pelo país quanto à segurança durante a Copa é indissociável 
das políticas e aparato habituais de segurança pública, voltados à violência urbana, ao crime organizado e 

outros focos de atuação. Mesmo assim, é imprescindível distinguir estratégias de segurança direcionadas 

às especificidades de grandes eventos.  

 

Para isso, buscando principalmente uma coordenação uniforme da segurança pública, já em agosto de 

2011 foi criada no âmbito do Ministério da Justiça a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
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Eventos (SESGE), dentre cujas atribuições está “planejar, definir, coordenar, implementar, acompanhar e 

avaliar as ações de segurança para os Grandes Eventos” (art. 38-G, II do Anexo I ao Decreto nº 6.061, de 

15 de março de 2007). Para os fins da Secretaria, que se extinguirá em 31 de julho de 2017, foram 

considerados “grandes eventos” a Jornada Mundial da Juventude de 2013; a Copa das Confederações 

FIFA de 2013; a Copa do Mundo FIFA de 2014; os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; bem como 

outros eventos designados pelo Presidente da República. A partir de então, buscou-se a articulação de 

esforços no sentido de propiciar a integração, organização e interoperabilidade de recursos – tanto 

humanos quanto materiais, de forma a melhor aplicá-los na consolidação de um ambiente pacífico para a 
realização segura de tais eventos. 

 

Embora, como já afirmado, trate-se de tarefa complexa, também constitui ótima oportunidade para a 

implementação de uma série de avanços em matéria de segurança pública. Não só a tão propalada 

projeção do Brasil no cenário internacional pode ser apontada como uma herança de tais eventos, mas 

também, e mais especificamente quanto à segurança, são inegáveis os efeitos na qualificação dos recursos 

humanos, no incremento das tecnologias disponíveis à prevenção e resposta a atos criminosos, além da 

indispensável integração de sistemas.  

 
Para além de simplesmente obter sucesso nas ações de segurança durante grandes eventos, o que deve 

permanecer sendo buscado nos esforços e investimentos dessa área é a sua tradução em avanços efetivos 

no combate da criminalidade, mesmo após o fim dos eventos. O objetivo maior deve ser o estabelecimento, 

em caráter permanente, de um ambiente seguro para a vida em sociedade – realidade da qual estamos 

muito distantes. Uma vez que o planejamento das ações tenha por foco a incorporação de recursos à 

segurança pública cotidiana, toda a experiência indubitavelmente adquirida nesta empreitada e as 

conquistas tecnológicas e infraestruturais dela decorrentes constituirão o verdadeiro legado da Copa.  
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