
No coração de Havelange: os artifícios da memória na tessitura do enredo do “maior dirigente 

de futebol do século XX” 
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 “nós sempre fomos de coração aberto, 

e a Inglaterra, o senhor volta no tempo, isso há 

cinquenta anos era rígida...”, 

             “o desejo de doar diz sobre o seu 

coração”, João Havelange.  

Introdução:  

No inicio de fevereiro, veio a lume uma espécie de livro de memórias da vida de Jean 

Marie Faustin Godefrois d‟ Havelange, mais conhecido como João Havelange, resultando da 

parceria entre o Comitê Olímpico Brasileiro e a Editora Casa da Palavra, bem como do apoio 

financeiro da Bradesco Seguros e da GEFCO. Constituído por quase duas centenas de imagens 

e de um texto ligeiro e de fácil digestão (em edição bilíngue português/ francês), o livro, que é 

uma “verdadeira peça de colecionador”, é fruto de uma entrevista longa com o dirigente de 

futebol do século XX, bem como de alguma documentação impressa de época retirada de 

momentos específicos, que servem, na totalidade do livro, para atestar e confirmar a veracidade 

das palavras narradas. Realizada no Country Clube da Gávea, a tradicional festa de lançamento 

do livro contou com a presença de inúmeros dirigentes de futebol, políticos e membros das 

elites em geral, entre eles: o governador Sérgio Cabral, a vereadora Patrícia Amorim, o 

presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Ricardo Teixeira, o presidente do 

Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nuzman. Diante de tanto alvoroço em sua honra, 

Havelange não pode se conter, e chorou as lágrimas de saudade: "Confesso que este livro me 

levou às lágrimas, me sensibilizou muito pela forma como foi feito e está sendo lançado. Estou 

muito satisfeito por esta obra"
2
 A satisfação “pela forma como foi feito” e as lágrimas de 

saudade são um indício de uma identificação quase absoluta entre a imagem que Havelange tem 

sobre si e o conteúdo veiculado na obra
3
. Tanto assim quando do lançamento do livro, os 

“organizadores” das fotos e construtores da narrativa não aparecem nas reportagens de jornal, e 

os autógrafos eram distribuídos pelo punho de João, à sombra de Carlos Alberto Nuzman.  

                                                      
1 Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, Mestrando em História pela mesma instituição e 

Bolsista do Programa Bolsa Nota 10 da FAPERJ.  
2 “Havelange lança biografia e diz que foi às lagrimas com lembranças”, Disponível em 

http://esportes.terra.com.br/futebol/noticias/0,,OI4961814-EI1832,00 

Havelange+lanca+biografia+e+diz+que+foi+as+lagrimas+com+lembrancas.html, acesso às 2: 10, do dia 30/11/ 2011.  
http://esportes.terra.com.br/futebol/fotos/0,,OI147830-EI1832,00  
3 À guisa de contraste, o jornalista Ernesto Rodrigues, cuja biografia de Havelange, se não é crítica de fato a figura do 

biografado, é, ao menos, eivada de ambiguidades, conta na introdução do livro que “João Havelange foi a primeira 

pessoa a ler esta biografia. E não gostou de tudo o que leu. Não porque este livro sustente mentiras ou calunias.  (mas 

porque) Não acatei outras, relacionadas a manifestações de críticos e adversários de João Havelange ou a fatos 

públicos de sua vida como dirigente e personalidade mundial, consideradas por ele, „inconvenientes‟”, pg. 9-11. Jogo 

duro: a história de João Havelange. São Paulo, Editora Record, 2007.  

http://esportes.terra.com.br/futebol/noticias/0,,OI4961814-EI1832,00%20Havelange+lanca+biografia+e+diz+que+foi+as+lagrimas+com+lembrancas.html
http://esportes.terra.com.br/futebol/noticias/0,,OI4961814-EI1832,00%20Havelange+lanca+biografia+e+diz+que+foi+as+lagrimas+com+lembrancas.html
http://esportes.terra.com.br/futebol/fotos/0,,OI147830-EI1832,00
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No livro de memórias, toda a ilusão biográfica de uma vida predestinada à grandeza e 

ao sucesso, destinada à glória pelas características do berço, componente de uma essência social 

expressa pelo nome
4
, e que se relaciona a todo um modo de ser distinto e distintivo, aparece em 

seu estado bruto
5
. Num primeiro momento, a fabricação da imortalidade de João Havelange 

pode ser relaciona ao chamado boom memorialístico ocorrido nas últimas décadas do século 

XX.
6
 A vertigem e a aceleração do tempo na última etapa da modernidade, a corrosão das 

grandes narrativas e o esfacelamento das hierarquias aristocráticas em direção a uma 

progressiva individualização fizeram com que diversos segmentos da sociedade civil 

organizassem suas memórias grupais nos sítios da memória. Dessa forma, a estratégia adotada 

pelo Comitê Olímpico Brasileiro e por seus representantes, neste caso, é a celebração do 

individuo miraculoso como representante do grupo representado: os dirigentes esportivos. No 

presente caso, as elites políticas, os usos políticos do passado sempre se fizeram importantes, 

pois:  

“As elites sempre erigiram lugares para preservar a sua memória, tanto 

coletivamente em espaços e manifestações consagrados a determinados grupos, como 

individualmente, situação na qual o foco é colocado sobre uma trajetória pessoal. (...) 

Se, nos últimos anos, seria legítimo afirmar que grupos de elite tradicionais tiveram que 

ceder espaço a novos sujeitos políticos no que diz respeito aos lugares e às políticas de 

memória, nada nos autoriza a pensar que elas foram excluídas do movimento geral de 

valorização do passado e de „ardente obrigação‟ do patrimônio, com suas exigências de 

conservação, de reabilitação, e de comemoração. Nesse sentido, ainda que a disputa por 

recursos e reconhecimento social possa ter recrudescido, em um contexto de 

proliferação de discursos memoriais, espaços voltados para a preservação da memória 

das elites continuam a ser criados, beneficiando-se, junto a outros segmentos, do 

discurso generalizado de “culto” à memória”
7
 

Por outro lado, deve-se destacar que o fato desta biografia vir à luz no momento em que 

as denúncias de corrupção contra dirigentes de futebol e esportivos em geral atingem níveis 

nunca dantes vistos, parecendo se multiplicar por milhar, não é casuístico. Contra Havelange, a 

verdade é que as denúncias sempre existiram, mas a intensidade dos ataques recentemente 

desferidos fez criar situações de embaraço ao dirigente de futebol, como seu pedido de 

afastamento do Comitê Olímpico Internacional, o COI
8
, do qual fora membro por mais de 

                                                      
4 Sobre o nome como portador de uma essência social, ver BOURDIEU, Pierre. Ritos de instituição. In: Sérgio 

Miceli (org.) A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. São Paulo, Ed. USP, 2002.  
5 BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”, pg. 84-91. In: FERREIRA, Marieta de Morais et alii (org.). Usos e 

abusos da história oral. Rio de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.  
6 O próprio Havelange fábrica a sua própria imortalidade: seu acervo privado contem centenas de bandeiras, camisas, 

ingressos, cartas, medalhas, pins, documentos, diplomas, comendas, jornais e revistas. Infelizmente poucos foram os 

que tiveram acesso ao acervo-Havelange. Na verdade, Havelange não foi o único desportista da sua geração a guardar 

suas relíquias como “guarda-memória”. Doado ao Arquivo Nacional, pouco antes o álbum do falecido historiador e 

primeiro goleiro da Seleção Brasileira, Marcos Carneiro de Mendonça, tem sido analisado por historiadores desde a 

obra primeira de Mário Filho.  
7 Heymann, Luciana Quillet. “Memórias das elites: arquivos, instituições e projetos memoriais”, pg. 78. Revista Pós 

Ciências Sociais, v. 8, 2011. 
8  “Suspeito de corrupção Havelange se retira do COI”, Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/sob-

suspeita-joao-havelange-renuncia-ao-cargo-no-coi.,Acesso em 2/01/2012 às 18 horas.  

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/sob-suspeita-joao-havelange-renuncia-ao-cargo-no-coi
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/sob-suspeita-joao-havelange-renuncia-ao-cargo-no-coi
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década. Diante da “onda de denúncias de corrupção ao antigo presidente da FIFA”
9
, o jornalista 

Juca Kfouri, crítico de longa data de Havelange, parece fazer menção direta à biografia 

organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, argumentando: “Será engraçado reler as 

laudatórias biografias feitas sobre a vida do chefe dos chefes, paradigma dos Teixeiras e 

Nuzmans espalhados pelo país, assim como rever as bajulatórias entrevistas feitas com ele.
10

” 

Nesse sentido, críticos mais ferrenhos, como Andrew Jennings e David Yallop, tentam 

reescrever sua biografia, denunciando a falácia das suas conquistas e a forma e a maneira ilícita 

de gerenciar recursos pela qual atuou em mais de décadas à frente da FIFA. Para o bem ou para 

o mal, o cômico é que, em ambos os casos, a biografia de Havelange é o paradigma, o exemplo 

modular acerca de como se deve (ou não) agir
11

. É quase como se – talvez forçando a analogia – 

estivéssemos diante de duas modalidades paradigmáticas da escrita biográfica. Num primeiro 

momento, no livro elaborado pelo COB, estaríamos diante da análise dos tipos-ideais de 

Plutarco em que a biografia se configura como “modelo de virtude, reforçado pela sequencia de 

provações.” Noutro modelo, a pena dos críticos remeteria à velha “arte de Suetônio”, como 

sendo o “inverso do elogio” em um “verdadeiro empreendimento de desmistificação”
 12

, quando 

“uma vida” outrora fabulosa se torna uma fábula.  

No laboratório da história, a memória vai tecendo seus experimentos, forjando suas 

comparações, elaborando seus esquemas numa disputa simbólica acerca de quem deterá o 

monopólio da representação de Havelange no cenário do campo esportivo nacional. Para boa 

parte dos dirigentes esportivos, muito questionados por diversos setores da sociedade civil, 

torna-se absolutamente fundamental, para sua própria reprodução e afirmação no cenário 

político nacional, a representação da vida de Havelange como símbolo bem sucedido de um 

grupo politico muito específico. Assim, o lançamento do livro num contexto turbulento pode ser 

encarado quase que como uma resposta da memória oficial, marco zero de um trabalho de 

enquadramento
13

, a essas memórias acusatórias. Daí porque é que podemos compreender 

porque o livro termina por se constituir como uma espécie de lugar da memória
14

 do Comitê 

Olímpico Brasileiro, em que os dirigentes esportivos constroem uma unidade coletiva, na 

                                                      
9 “Havelange evita se manifestar e considera denúncia de corrupção absurda” 

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/06/15/havelange-evita-se-manifestar-e-considera-denuncia-

de-corrupcao-absurda-diz-jornal.htm  
10 “O triste fim de João Havelange”, disponível em http://blogdojuca.uol.com.br/2011/06/o-triste-fim-de-jh/, acesso 

às 01: 58 no dia 30/11/2011.  
11 A ideia de biografia como exemplo a ser seguido não é nova, remetendo mesmo à Renascença, ver, entre outros, 

BURKE, Peter. “A invenção da biografia e o individualismo renascentista”  
12 LEVILLAIN, Phillipe, “Os protagonistas: da biografia”, pg. 148-149.  In: REMOND, René (org.) Por uma história 

política. Rio de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas, 1996.  
13 POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.2, n.3, 1989, p. 3-15.  
14 Pierre Nora cita como exemplo museus, arquivos, cemitérios, festivais, santuários, entre outros, mas não faz 

menção nenhuma ao livro. De qualquer forma, a definição precisa dada por Nora sobre um lugar de memória é que 

ele guarde nele a intencionalidade da memória, a intenção de um grupo de se fazer lembrar, no que, como vimos, o 

caso do livro se aplica perfeitamente. “Between memory and history: Les lieux of memoire”, pg. 631-643. In: HUNT, 

Lynn and REVEL, Jacques (org). Histories: French constructions of the past. New York, The New Press, 1995.   

http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/06/15/havelange-evita-se-manifestar-e-considera-denuncia-de-corrupcao-absurda-diz-jornal.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2011/06/15/havelange-evita-se-manifestar-e-considera-denuncia-de-corrupcao-absurda-diz-jornal.htm
http://blogdojuca.uol.com.br/2011/06/o-triste-fim-de-jh/
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formação dum grupo relativamente coeso. Se a assertiva de Maurice Hallbwachs
15

 estiver 

correta, e existirem tantas memórias quanto grupos sociais, o fato é que a dos dirigentes 

esportivos enquanto grupo relativamente coeso organiza seu eixo em torno da figura icônica de 

João Havelange. É, por isso, preciso ter em mente o fato de que o Brasil sediará nos próximos 

anos os dois eventos esportivos mais importantes a nível planetário: a Copa do Mundo, em 

2014, e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Na visão deste grupo de dirigentes, 

estes eventos representariam a consagração simbólica dessa elite política do esporte, elaborando 

a partir disso um discurso que a toma como a única responsável pelas conquistas da nação e do 

desporto brasileiro. Dessa forma, Havelange, por exemplo, imagina que os Jogos Olímpicos de 

2016 serão “o prêmio para comemorar meu centenário pelo trabalho destes anos todos” No 

Prefácio ao livro, Carlos Arthur Nuzman referencia tal opinião, afirmando que o livro é 

igualmente dádiva aos serviços prestados pelo “exemplo de vida” de Havelange
16

:  

“João Havelange é um exemplo de vida, dentro e fora do esporte e uma das pessoas mais 

importantes da história do esporte mundial. (...) Ao longo da minha vida pessoal e esportiva 

venho tendo o privilégio de privar da amizade e do convívio de João Havelange (...) Sua conduta 

inspirou-me em diversos momentos de minha carreira e a ele dedico especial agradecimento por 

seu empenho para trazer ao Brasil a maior conquista esportiva da história do país, os Jogos 

Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A intensa dedicação de Havelange contagiou a todos e foi 

fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Como ele mesmo declarou, os Jogos de 2016 

serão um presente para comemorar seu centenário. O esporte brasileiro será eternamente 

agradecido a João Havelange a quem considero um grande amigo e valiosíssimo companheiro”
17  

Sendo simultaneamente uma dádiva para Havelange e representando o lugar de 

memória para a comunidade dirigente, o texto congratula ilusoriamente a persona do outrora 

presidente da FIFA celebrando, na realidade, todos os dirigentes brasileiros bem como a própria 

instituição do Comitê Olímpico Brasileiro, capaz, por esforços próprios e méritos individuais, 

de fazer com que o Brasil sediasse as Olimpíadas. Quando eu entrevistei um antigo presidente 

do Flamengo, ele me declarou logo após desligar o gravador que eu deveria entrevistar João 

Havelange, porque ele é “o maior de todos nós”. Sem dúvida, defender a existência de uma 

comunidade dos dirigentes esportivos una é atitude ficcional, porque esta é eivada de conflitos, 

disputa das chances de prestígio, permeada por intrigas, para não dizer fofocas. Ainda assim, há 

unidade quanto à visão de mundo desse setor, centrada em torno de uma concepção de política 

que privilegia os atores individuais excepcionais como os agentes por excelência das 

transformações históricas. Dito isso, é facilmente compreensível que a tessitura do enredo se 

                                                      
15 A memória coletiva. São Paulo, Vértice, 1990.  
16 Lanço mão da ideia de dádiva expressa por Marcel Mauss de forma bem livre neste artigo.   
17 NUZMAN, Carlos Alberto. “Prefácio” In: João Havelange: o dirigente esportivo do século XXI. Organização 

Comitê Olímpico Brasileiro. Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2011.  
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estruture pelos pronomes singulares (eu/ ele) e pelas qualidades de virtude do individuo 

extraordinário
18

.  

Havelange, a sociologia do generoso
19

:  

A política da honra pode ser resumida através da imagética do coração, pois, como 

nenhuma outra, esta define o nódulo central da concepção de política e do discurso de memória 

que atravessa a peça de colecionador. Se ela apareceu inicialmente como a característica 

marcante do Brasil, à diferença do resto do mundo; ela irá reaparecer tantas vezes associada à 

generosidade e à doação. Numa frase dita no filme por ocasião do filme da vida do Eurico 

Miranda, A locomotiva: uma vida para o Vasco, Havelange o congratulou por ter sido 

suficientemente generoso para construir uma escola, ainda que não houvesse necessidade legal havia 

uma moralidade das obrigações, que o impelia a ensinar a juventude vascaína: 

“Eu não sabia de mais esta qualidade do Eurico, de olhar para uma infância. 

Isso é muito importante, diz do seu sentimento, diz do seu coração, diz da sua vontade 

de servir. De doar, de fazer. Se ele está realizando isso, só temos que aplaudi-lo. Temos 

que nos unir a ele. Partir do principio que ele estabeleceu e fazer o mesmo em outros 

lugares, não é verdade?”
2021

  

Entre o despotismo da emoção e o absolutismo da razão, está a imagem do líder carismático que 

é simultaneamente clarividente e generoso, que, sem dúvida, atua com frieza e é calculista, mas que não 

deixa de ser caloroso com os amigos e generoso com aqueles à sua volto.  A imagem do coração remete à 

ideia do homem cordial, o “legado brasileiro para o mundo”, em que política que é vivida e 

compreendida sob a efígie ato de doação e sacrifício do governante para com os seus seguidores 

e admiradores. No livro esta modalidade de política se deixa ver por meio das historietas 

construídas pelo biógrafo a partir da memória de Havelange. O lugar da dádiva, da filantropia e 

do coração se torna absolutamente revelador quando surge – em meio a políticos da alta cúpula 

do mundo, o papa e Nelson Mandela– a figura aparentemente inusitada de Castor de Andrade, 

                                                      
18 É Pollak novamente a referencia do uso dos pronomes como elemento central à análise do “discurso pronto e 

acabado dos políticos”. Sobre isso, ver “Memória e identidade social”. Revista Estudos Históricos, v.1, n.2, 1989, pg. 

92.   
19 O título é inspirado em Norbert Elias, Mozart: a sociologia do gênio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002.  
20 A locomotiva: a vida do Eurico Miranda. Documentário Nilson Alencar. 90 minutos.   
21 Neste particular, esta insígnia remete à sagração de D. Pedro I como o Imperador do Brasil e ao momento 

fundacional do Estado-Nação: a imagética do coração e do sacrifício do povo ao rei era precisamente aquilo que 

fundava a relação entre o povo e o governante. CARVALHO, Iara Lis de. A pátria coroada: o Brasil como corpo 

político autônomo. São Paulo, UNESP, 2002. Anos depois, o governo Vargas faria largo uso da mitologia do coração. 

Segundo Ângela de Castro Gomes: “Entre a frieza e o impessoalismo radicais dos procedimentos legais burocráticos 

– „o absolutismo da razão‟ – e os excessos personalistas de ambição e do desejo – „o despotismo da emoção‟ – 

situava-se a política brasileira e o coração do presidente. O coração bem traduzia as qualidades de clarividência e 

generosidade de Vargas. Estes permitiam que ele se antecipasse às demandas de seu povo e fizesse de sua obra 

legislativa uma autêntica obra de doação, cuja força residia exatamente em dar, pedindo em troca apenas a retribuição 

garantidora do vinculo da reciprocidade. (...) O coração, como um canal orgânico, era o centro da própria vida e do 

contrato político, que, se desfeito, podia ocasionar a morte. O coração era poderoso e generoso a um só tempo e o 

laço que produzia estava muito além de regras orientadas exclusivamente por critérios utilitários e maximizadores de 

ganhos materiais. A relação política, própria ao pacto que ele estabelecia funcionava como um „sistema de prestação 

total‟, como um tipo de „troca generalizada‟ que não distinguia entre o interesse e a obrigação moral. (...) No Brasil, a 

política era outra, e seu laço pressupunha e/ ou desenvolvia vínculos abrangentes, personalizados, duradouras, que 

incluíam as ideias de retribuição e sacrifício, impensáveis em pactos sociais instrumentais como o modelo liberal”   
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famoso contraventor carioca, ligado ao jogo do bicho, presidente de honra da Mocidade de 

Padre Miguel e dirigente do Bangu, em que se verifica a importância das trocas e da construção 

das relações pessoais. Numa ocasião, Havelange precisa de uma soma alta em dinheiro vivo 

para doação de um hospital com problemas financeiros, sem saber aonde retirar, telefonaria para 

seu companheiro Castor de Andrade:  

“Havelange sempre foi conhecido por ser muito amigo dos amigos, leal, cordial. 

Se a marca da autoridade e do jeito austero gravou muitas de suas iniciativas à frente do 

esporte, a da filantropia firmaram uma legião de admiradores e seguidores. E, ao longo 

do tempo, isso se fez refletir em gestos simples, como cumprimentos afetuosos, e em 

atitudes de maior alcance, expressadas em doações de recurso, como a que foi certa vez 

garantida à Pró-Matre, maternidade do Rio de Janeiro, com a ajuda de Castor de 

Andrade, ou as muitas outras que foram asseguradas pela FIFA.„O futebol precisa se 

ocupar disso também‟, afirma. „Ainda estava na CBD quando recebi um telefonema de 

um dos diretores da Pró-Matre. „João, vamos ter que interromper o atendimento porque 

não temos mais recurso para trabalhar. Você poderia nos ajudar?‟. Naquele momento, 

eu não tinha de onde tirar recursos, mas respondi: „Quero que tu me dês um momento, 

vou ver o que posso fazer.‟ Telefonei para o Castor e perguntei: „Tu me farias uma 

gentileza, tu poderia dar um dinheiro para a Pró-Matre?‟ Expliquei que era uma 

emergência e ele me falou: „Espera que vou ver como resolvo isso‟. Desliguei e, duas 

horas depois, me chamaram do hospital: „João, chegaram aqui dois homens com uma 

encomenda. Perguntei se precisavam de recibo, mas disseram que não, que a ordem era 

apenas deixar o pacote que estava sendo enviado em seu nome‟. Ali havia um bom 

dinheiro e a situação foi temporariamente resolvida‟.
22

” 

 

No que foi motivo de incredulidade para as rodas da alta sociedade, em retribuição ao 

antigo favor de Castor de Andrade, Havelange foi visitar o contraventor na prisão:  

 

“Sem qualquer ponta de constrangimento, ele se recorda do dia em que foi visitar Castor 

na prisão, no período em que se combateu fortemente a contravenção no Rio de Janeiro: 

„Fui levar meu apoio. Era um bom homem. O fato de ser do bicho era um detalhe. O 

brasileiro é afetuoso e respeitador das opções alheias, sejam elas políticas, religiosas ou 

de qualquer natureza‟”
23

 

 

A questão é que neste sistema englobante de uma política da honra as relações pessoais 

se tornam as mais relevantes, ao passo que a atuação na esfera pública se secundariza e passa se 

transforma no “mero detalhe”. O que importam são os laços de afeto e vinculo estritamente 

pessoalizados, a aliança solidificada a partir de uma ampla rede de trocas e de transações.  Nesta 

história, o próprio dinheiro tem apenas sentido e utilidade se articulado à toda uma moralidade: 

é tão somente um meio de solidificar relações pessoais e de amizade, catalisador e forjador dos 

vínculo. A própria acumulação de capital seria, em diversos pontos de vista, contrária à lógica 

                                                      
22 Op.cit, Havelange, 2011 pg. 85.  
23 Idem, Havelange, 2011, pg. 86 
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redistributiva da honra que supõe, por outro lado, a contínua distribuição, circulação e 

transações de presentes, tanto assim que Havelange faz questão de negar incessantemente que 

acumulou fortuna ao longo do tempo.  

No trato direto com os políticos no sentido estrito, há uma espécie de história que, nas 

diversas memórias e entrevistas de Havelange, se repete de forma cíclica, assumindo a estrutura 

simbólica do mito, pouco importando o espaço, os personagens, o tempo ou mesmo o lugar em 

que ela é narrada: de forma quase idêntica, usando, em diversas ocasiões, argumentos iguais, 

Havelange aparece como mediador dos conflitos entre a direita e a esquerda (ou vice-versa): 

Lacerda/ Jango, Brizola/Figueiredo, exilados políticos/ ditadores do Cone Sul e tantos outros 

mais.  Por um lado, as historias nos dão a ideia do que seria, segundo Pierre Bourdieu, a 

“superfície social”
24

 de Havelange – isto é, os limites e as possibilidades por meio da qual atua e 

a facilidade com que transita entre a diversidade de campos. Neste sentido, a superfície social de 

Havelange é bastante extensa, entre os diversos campos da vida social incluiu, por meio do 

esporte, desde banqueiros e empresários poderosos como Antônio Carlos Almeida Braga até 

políticos de toda a estirpe e de todas as regiões. O poder de fazer entrar em contatos diversos 

era, de fato, bastante elevado, e o transito entre os setores da alta sociedade ocorria de forma 

muito tranquila.  

Por outro lado, as historietas que se acumulam são verdadeiros indicativos da forma 

através da qual se imagina e se pensa a política, não tanto fundada nas oposições tradicionais de 

cunho ideológico (direita e esquerda), etc, mas fundada nas relações pessoais e de amizade. 

Tanto assim que o comentário de Havelange, depois de contar (ou mesmo escutar como já 

presenciei) os relatos, é quase sempre símile, pois, ao mesmo tempo em que afirma sua 

inabilidade em fazer política (“não entro em questões políticas”), ressalta todas as coisas que 

são possíveis de serem feitas sem se misturar com questões estatais e do governo. Segundo 

Daniele Voldman, um dos papeis do uso dos depoimentos orais, quando se lida com 

autoridades, é a própria possibilidade de verificar de que forma os dirigentes atribuem a si papel 

bastante relevante na dinâmica da política, papel que é, na maior parte das vezes, 

hiperdimensionado, sendo, contudo, um indicativo sobre a natureza do modus faciendi dos 

bastidores da política à luz dos partícipes dos eventos.
25

 

No caso do livro de memórias, o conflito escolhido se deu entre Leonel Brizola e João 

Figueiredo. Na década de 1980, é preciso dizer que o dirigente esportivo era “amigo” dos dois, 

                                                      
24 Op.cit, Bourdieu, 1996: “O que equivale a dizer que não podemos compreender uma trajetória (...) sem que 

tenhamos compreender uma trajetória sem que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do campo no 

qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado – pelo menos em 

certo número de estados pertinentes – ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados 

com o mesmo espaço dos possíveis. Essa construção prévia também é a condição de qualquer avaliação rigorosa a 

que poderíamos chamar de superfície social, (...) que age como suporte de um conjunto de atributos e atribuições que 

lhe permitem intervir como agente eficiente em diferentes campos”, pp. 90.  
25 “A invenção do depoimento oral”, pg. 39-41. In: Marieta de Morais Ferreira Usos e abusos da história oral. Rio 

de Janeiro, Editora FGV, 1996 
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encontrando-se no auge de sua popularidade no Brasil e no exterior. As relações entre 

Figueiredo e Havelange foram muito estreitas: o último presidente militar concedeu-lhe um 

passaporte diplomático bem como foi o mediador direto pela concessão do terreno em Xerém 

para o seu clube Fluminense; como contraprestação Havelange fez com que Figueiredo fosse 

eleito “Presidente de honra” – cargo que era seu – do Fluminense. Muito provavelmente em 

posse dessas informações, o governador Brizola chamou Havelange em pessoa para auxiliá-lo 

para a viabilização de um empréstimo:  

 

“Nas raras ocasiões em que estava no Rio, tinha uma agenda atribulada. No 

final de 1983, pouco depois de chegar de viagem, foi chamado ao Palácio das 

Laranjeiras, pelo então governador Leonel Brizola. “Nos já nos conhecíamos da época 

do governo João Goulart, ele era um líder inflamado e foi um dos mais duros 

combatentes do regime militar. Pedi que me adiantasse o assunto, mas foi em vão. 

Combinei de encontra-lo no dia seguinte cedo. Cheguei no horário marcado e depois de 

espera-lo por mais de uma hora, um assessor veio me avisar que não chegaria. Ele me 

esperava em casa. Um pouco mal humorado, devo confessar, me desloquei de 

Laranjeiras para Copacabana. Quando cheguei, mais espera. Brizola veio me ver quase 

na hora do almoço e eu tinha alguma intimidade para reclamar: Continuas o mesmo, não 

te emendas, tanta coisa para fazer e tu me fazes esperar horas.‟
26

”  

 

Nesta narrativa, Havelange espera, apesar da agenda atribulada, atenciosamente ao 

amigo que lhe fizera um pedido. Enquanto o dirigente de futebol transita de um lado para o 

outro, demonstrando sua generosidade para com o pedido do amigo, o governador não se 

locomove, parado na sua casa em Copacabana. Depois de protelar, Brizola confirma ao que 

veio, pedindo que interviesse junto ao presidente da República para a viabilização da Linha 

Vermelha 

 

“O presidente era meu amigo, eu realmente tinha condições de ajudar. Foi o que 

eu fiz. Brizola me entregou a papelada do projeto, pedi uma audiência e voei para 

Brasília me encontrar com ele. Fui muito bem recebido, mas o presidente não gostou 

nada de saber o motivo de minha visita. Aos poucos, fui convencendo-o da importância 

do projeto. „Quando deixares a presidência vais poder ir e voltar do sitio de Nogueira 

com muito mais facilidade. Esse projeto pode ser valioso para o Rio. Ele ainda estava 

irritado com o assunto, mas mesmo assim mandou convocar o Ministro Andreazza, a 

quem chamava de italiano. A Linha Vermelha saiu realmente do papel e foi inaugurada 

pelo próprio Brizola”, recorda Havelange.”
27

  

 

 Tudo é feito e construído como se a dinâmica da política fosse o mero constructo 

dialogo entre indivíduos, o gerenciamento das relações de amizade em que o argumento da 

racionalidade superaria as supostas desavenças ideológicas reconvertidas no caminho da 

sabedoria. A clarividência de João Havelange que consegue enxergar para além da simples 

oposição direita e esquerda, entre governo central e governo local, assume lugar central no 

                                                      
26 Op.cit, Havelange, 2011. pg. 99.  
27 Ibidem, pg.100;  
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discurso, pois com um argumento relativamente simples e sólido que apela aos afetos e aos 

sentimentos pessoais o dirigente faz com que o que era ofensivo se torna plausível e mesmo 

desejável. A clarividência associada à generosidade pode ser encontrada em diversos momentos 

durante a presidência da FIFA. Num dos casos mais tortuosos e polêmicos do seu mandato – a 

incorporação da China à entidade máxima do futebol e as rusgas envolvendo sentimentos 

ressentidos de Taiwan – Havelange ameaçou se retirar duma sala em Beijing porque “só 

falavam de política”. A querela da inclusão da China havia sido uma das plataformas mais 

ousadas da sua candidatura, o que lhe garantiu o apoio do bloco soviético como um todo. 

Apesar das ameaças do governo militar brasileiro, Havelange manteve-se fiel à sua honra 

“quando empenho minha palavra, não posso falhar”. Neste sentido, a habilidade política para 

costurar o ingresso da China comunista e a manutenção de Taiwan foi resolvida mais uma vez 

graças à clarividência do líder.  

 

“Tudo foi conduzido para que houvesse a China Football Association, para a 

China, e a Chinese Football Association, para Taiwan, que não poderia usar nem a 

bandeira, muito menos o hino da China Imperial, tendo que substitui-los pelos da FIFA. 

A China concordou primeiro. „Quando cheguei, disse Havelange, eles só falavam de 

política. Então pedi o telefone, falei que ia chamar o embaixador pois aquilo não me 

dizia respeito e ia me retirar. No final, porém, tudo se acertou.‟ (...) “Mas na Taiwan de 

Chiag Kai-shek, no momento de acertar tudo, o filho do dirigente militar, me disse: 

„Não aceito porque somos a China. Peço desculpas, mas não há acordo possível. 

Olhando firmes nos olhos do general Chiang, argumentei: O senhor me perdoe, mas 

China é o todo, é o continente. Eu poderia lhe apresentar um último argumento?‟ Peguei 

minha maleta de mão. Eu tinha comprado um produto que trazia uma etiqueta onde se 

lia: „made in Taiwan‟? Mostrei a ele e perguntei: „Por que vocês não põem „Made in 

China‟? É isso que define a origem do produto. O senhor sabe que seus produtos são 

reconhecidos porque trazem o nome de seu país, por isso a inscrição. Isto é mérito do 

seu país‟.
28

”   

 

A mesma estrutura narrativa pode ser encontrada numa historia idêntica referente a um 

pedido de empréstimo por Lacerda para o presidente Goulart, constantemente negado. No caso, 

os papeis se inverteram isso porque, dessa vez, o governo regional era de direita, enquanto o 

nacional, de esquerda. Também os episódios relacionados aos ditadores militares do Cone Sul e 

os diversos pedidos (sobretudo no caso de brasileiros presos na Argentina) de ajuda de pais 

desesperados sem notícias dos filhos no exterior compõem a mesma estrutura de intervenção. É 

sabido que as relações facilitadas pela escolha da Argentina como sede da Copa de 1978 fez o 

telefone do General Videla tocar algumas vezes com Havelange doutro lado da linha. De todos 

os casos, o mais famoso é o do filho de Glorinha Paranaguá, liberto, segundo relato da própria 

estilista, “solto pelas mãos de Havelange”. No final das histórias, Havelange terminava por 

                                                      
28 Ibidem, pg. 109.  
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individualiza-las, separando-as da sua dimensão propriamente política no sentido estrito do 

termo, com a frase característica: “Não entro e não me meto em política”
29

. Na verdade, havia 

uma concepção de política de fundo, mas era uma forma de imaginar a política como simples 

constituição de diversos laços e relações pessoais, fundadas em relações face a face, muito 

distante do universo das disputas ideológicas e das questões partidárias. A memória tende a 

naturalizar esta forma de política como sendo a única possível e mesmo a mais desejável, o 

esforço individual e as relações pessoais, misturados à generosidade e à clarividência, deveriam 

substituir as disputas ideológicas e os possíveis conflitos de classe e de grupo rumo a um mundo 

coeso em que todos exercem papel e função legitimamente, sabiamente e racionalmente.    

Epílogo: 

 O objetivo bastante deste trabalho é bastante modesto, pois basicamente se restringiu a análise de 

um livro de memórias organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro.  Ainda assim, as análises que 

podem aparecer apressadas e demasiado generalizantes não são feitas tomando como base o livro, mas a 

minha pesquisa como um todo, que engloba os dirigentes de futebol carioca durante o processo de 

transformação do futebol, bem como, quando houve necessidade, da incorporação de fontes externas ao 

livro para análise. De forma geral, o trabalho cumpriu com seu plano necessário, a lastimar, devido – e 

assumo meu mea culpa – à insuficiência teórica do autor e à falta de espaço neste trabalho, uma análise 

do discurso fotográfico contido no livro, uma vez que as fotografias gloriosas ocupam quase a metade do 

número de páginas do livro. Ainda assim, o olhar leigo supõe haver a convergência quase completa entre 

o discurso escrito e o discurso imagético. O que está em jogo é a celebração do individuo miraculoso que, 

em vários momentos, se confunde com a celebração do próprio país, conquanto a feição nórdica e a 

estatura elevada de Havelange nos façam sentir aquela velha sensação de estranhamento. O título da 

seção final do livro ressalta, uma vez mais, esta convergência: “O pais do futuro com a Copa e os Jogos 

Olímpicos, 1995-2010”. Ícone do grupo, Havelange é visto como símbolo da modernização, o dirigente 

que conseguiu transformar o futebol em um negócio verdadeiramente global e bilionário. Uma vez mais, 

o esforço político de Havelange para conseguir votos para a candidatura do Rio de Janeiro é igualmente 

louvável.  

“Havelange acompanhou todas as etapas de perto e saiu a campo para defender o Rio. 

Cabo eleitoral de peso tornou-se uma referencia dentro do Comitê Olímpico de Candidatura ao 

Rio 2016, fazendo valer mais uma vez sua matemática dos votos (...) Foi um momento 

inesquecível, uma conquista especial, que permitirá ao país dar um salto em todos os sentidos. 

Os jogos vão mudar o país. Sem se deixar impressionar por caprichos ou por qualquer limite eu 

possa ser imposto pelo tempo, firma o olhar, desafia e garante que vai vier para ver.”
30

.” 

Às vésperas da escolha da cidade-sede, o discurso emocionado de Havelange apelava uma vez 

mais às razões de afeto: 2016 seria o ano de seu centenário e as Olímpiadas celebrariam o novo Brasil e o 

velho Havelange, com a promessa de um banquete a todos os presentes. Neste momento – tanto a feitura 

do livro quanto os Jogos Olímpicos – tornam-se presentes e dádivas em contraprestação ao sacrifício 

                                                      
29 Havelange, 2011, pp. 43. Além de várias entrevistas concedidas à mídia e à entrevista concedida ao próprio autor.  
30 Op.cit, Havelange, 2011, pg. 202;.  
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daquele que fazendo tudo pelo país, se converteu no maior dos dirigentes esportivos do século XX. A 

partir de diversos dados coligidos, pode-se afirmar que a visão de política de Havelange cujo epicentro da 

ação e da política se desenrola a partir das relações individuais é compartilhada pelo conjunto dos 

dirigentes esportivos. No trabalho de enquadramento da memória, esta simbólica tende a se naturalizar, 

enquanto que o grupo de dirigentes começa a se perceber como naturalmente distinto dos demais atores 

sociais, naturalizando suas funções sociais como discurso de justificação e legitimação social para a 

própria atuação deste grupo.  

A escolha de Havelange como ícone do grupo é tanto mais compreensível uma vez que o que 

sempre se ressalta é o seu sucesso junto à modernização da FIFA. Cada vez mais, dirigentes como Carlos 

Alberto Nuzman, André Gustavo Richer, etc. passam a defender a ideia de que o esporte deve ser visto e 

compreensível quase que exclusivamente como negócio: o ícone Havelange fora o primeiro a perceber 

que o futebol era bastante lucrativo, triplicando as receitas da FIFA, e os demais dirigentes deveriam – e 

já o fazem – mirar na mesma direção. Dessa forma, a celebração de Havelange e a construção deste lugar 

de memória representado por este coffee table book é a defesa, mais ou menos explicita, de um novo 

modo de gerenciar o esporte, que obteve bastante êxito. Este modo é uma espécie de mistura entre as 

melhores virtudes da essência do brasileiro – o homem cordial – e a racionalização das ações na direção 

do profissionalismo crescente.  A fabulosa trajetória de Havelange mostra como este modo de 

gerenciamento do esporte fez com que o Brasil fosse celebrado na figura de uma liderança 

reconhecidamente vitoriosa. Uma vez mais, os dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro querem se 

espelhar nos ensinamentos do líder para fazer progredir os interesses da nação enquanto se celebram as 

conquistas dos dirigentes. Ao mesmo tempo, a construção da memória é uma espécie de resposta à 

quantidade enorme de críticas, a que os dirigentes sofrem, justamente quando, do outro lado, tende-se a se 

transformar a vida e o discurso de Havelange em nada além de uma fábula.  No coração de Havelange 

estamos no coração do que o sociólogo Michael Pollak definiu como “os mecanismos impositivos e 

coercitivos da memória” que consistem na exatamente “atribuição o real ao que é descontinuo e 

aleatório”, e cujo objetivo limite é a naturalização de uma visão de mundo e de uma forma bastante viva 

de se fazer ver a dominação simbólica.  
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